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               H O T Ă R Â R E nr.75 
Referitor la aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuţiei unor investiţii pe 

raza oraşului Costesti din bugetul aferent anului 2020 

 
 
 

  Consiliul Local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa 
ordinară în ziua de 15.12.2020;            
 Având în vedere: 
            -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-
Primarul orașului Costești, înregistrat sub nr.23351/10.12.2020; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 
nr.23352/10.12.2020, întocmit de domnul Ștefan Octavian-şef birou administrativ 
gospodaresc, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Costeşti; 

-Notele de fundamentare nr.23210 și nr.23212 ambele din data de 
09.12.2020, întocmite de domnișoara Telescu Corina Nicoleta-consilier în cadrul 
Compartimentului protectia mediului-inspectie comerciala, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului ; 

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costeşti; 
 Ţinând cont de prevederile art.129 alin.(4) lit.”d”, art.133 alin.(1) şi art.196 
alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
            În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(3) lit. „e” din O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.Se aprobă Notele de fundamentare, necesare execuţiei unor 
investiţii pe raza oraşului Costeşti din bugetul aferent anului 2020, conform 
anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.Secretarul general al oraşului Costeşti va comunica prezenta 
hotărâre  în termenul legal : 

-Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Serviciului buget contabilitate-impozite si taxe  locale; 
-Biroului administrativ gospodăresc; 
-Compartimentului Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice; 

   

                                                                                                     Dată astăzi:15.12.2020  
 
                                                                               contrasemnează secretar general oraş 

         Chiriţă Iuliana 
 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                             BADEA VASILE 
     

 



 
 
 

 
 

                                                     Anexa nr.1 la HCL nr. 75/15.12.2020 
 

         

NR. 
INREG.NOT. 
FUNDAMENTARE 

INVESTIŢIA  VALOAREA 
ESTIMATA 
(U/M)LEI 

23210/09.12.2020 Servicii de consultanță pentru întocmirea cererii 
de finanțare pentru proiectul „Consolidarea 
capacităţii de gestionare a pandemiei generată 
de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităţilor de 
învăţământ de pe raza orașului Costești, jud. 
Argeș”. 

6000 
 

23212/09.12.2020 Servicii de consultanță pentru întocmirea 
cererii de finanțare și a documentațiilor 
necesare  pentru proiectul „Consolidarea 
aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare,                    
e-învăţare, e-incluziune, e-cultură,                    
e-sănătate pentru unitățile de 
învățământ de pe raza orașului Costești, 
jud. Argeș”. 

6000 

 
 

                       PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 
                                                      BADEA VASILE 
      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


