JUDEŢUL ARGEŞ
ORAŞUL COSTEŞTI
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

HOTĂRÂRE NR.77
privind constituirea ca mijloace fixe şi înregistrarea în evidenţa contabilă a
oraşului Costeşti la categoria ”bunuri care alcătuiesc domeniul public”
a unor investiţii
Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa
extraordinară, convocată de îndată, în data de 23.12.2020;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea IonPrimarul orașului Costești, înregistrat sub nr.26186/22.12.2020;
-Raportul
compartimentului
de
specialitate
înregistrat
sub
nr.26187/22.12.2020, întocmit de doamna Ion Andreea Mihaela–şef serviciu
buget contabilitate-impozite şi taxe locale;
-cap.III din OMFP nr.1917/2005, privind aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.18428 din
07.10.2020 și respectiv nr.24078 din 14.12.2020;
-art.129 alin.(2) lit.”c”, art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.b) și alin.(4),
art.136 alin.(8), art.196 alin.(1) lit.„a”, art.286 şi art.287 din O.U.G. nr.57/2019,
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local
Costesti;
În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.3 lit. „g” din O.U.G. nr.57/2019, privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă constituirea ca mijloace fixe şi înregistrarea în evidenţa
contabilă a oraşului Costeşti, la categoria „bunuri care alcătuiesc domeniul
public” a investiţiilor cuprinse în anexa nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.Primarul oraşului Costeşti prin compartimentele de specialitate va
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal:
- Instituţiei prefectului judeţului Argeş;
- Primarului oraşului Costeşti;
- Consiliului judeţean Argeş.
Dată astăzi:23.12.2020
contrasemnează secretar general oraş
Chiriţă Iuliana
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BADEA VASILE

Anexa nr.1 la HCL nr.77/23.12.2020

Nr.crt.
1.

2.

Denumire investiție

Valoare în lei Domeniul
(inclusiv TVA) patrimonial
Modernizarea sistemului de iluminat
530.600,00 PUBLIC
public în satele Podu Broșteni, Smei,
Stârci și extindere rețea de iluminat în
orașul Costești, județul Argeș, străzile
Industriei, Dimești, Depoului, zona
Broșteni și Podu Broșteni, precum și
zona Podu Broșteni și intersecția Cerbu
Modernizare prin asfaltare străzile
468.002,00 PUBLIC
Ștrandului-Școala, strada NecșuleștiRîului, Alee Bloc B5, în orașul Costești,
județul Argeș
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