JUDEŢUL ARGEŞ
ORAŞUL COSTEŞTI
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

H O T Ă R Â R E nr.16
Referitor la aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuţiei unor investiţii pe
raza oraşului Costesti din bugetul aferent anului 2021
Consiliul Local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa
ordinară în ziua de 20.04.2021;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul primar Baicea Ion,
înregistrat sub nr.9337/14.04.2021;
-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.9338 din
14.04.2021;
-Notele de fundamentare înregistrate sub nr.
-5323/03.03.2021 și 5353/03.03.2021, întocmite de domnisoara Telescu
Corina Nicoleta-consilier în cadrul Compartimentului protecția mediului-inspecție
comercială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;
-6117/11.03.2021 și 6368/15.03.2021, întocmite de domnul Ghiță Aurelinspector protecție civilă în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului
Costeşti;
-7275/22.03.2021, 7276/22.03.2021 și 7277/22.03.2021, întocmite de
domnul Lupu Mircea-referent de specialitate ȋn cadrul compartimentului
urbanism, din aparatul de specialitate al primarului orașului Costești;
-5683/05.03.2021, întocmită de domnul Oprea Gheorghe Gabriel-consilier
juridic în cadrul compartimentului juridic, din aparatul de specialitate al primarului
orașului Costești;
-7873/29.03.2021 și 7870/29.03.2021, întocmite de domnul Ionescu
Marin- administrator în cadrul Serviciului Sere spații verzi –salubritate-ȋntretinere
străzi trotuare;
-5777/08.03.2021, 7865/29.03.2021,7866/29.03.2021, 7868/29.03.2021,
7271/22.03.2021, 7272/22.03.2021, întocmite de domnul Stefan Octavian-sef
birou administrativ gospodaresc din cadrul aparatului de specialitate al primarului
orașului Costești;
-8169/30.03.2021, ȋntocmită de doamna Dinu Forina, director executiv al
Direcției de Asistență Socială;
-9192/13.04.2021, ȋntocmită de doamna Geangavelea Marinela-șef birou
Registrul Agricol, Cadastru, Relații cu Publicul;
-8257/31.03.2021, ȋntocmită de domnișoara Atanasiu Cristina-șef birou
I.T.L.;
-4970/26.02.2021 și nr.5006/26.02.2021, emise de Grădinița cu program
prelungit Fantezia Costești;
-377/05.03.2021, emisă de Liceul Teoretic Costești, inregistrată la
Primăria orașului Costești cu nr.5690/05.03.2021;
-212/29.01.2021, 213/29.01.2021 și 214/29.01.2021, emise de Liceul
Tehnologic Costești, ȋnregistrate la Primăria orașului Costești cu
nr.3719/15.02.2021, nr.3925/16.02.2021 și 4208/18.02.2021;

-1992/07.04.2021 și 1994/07.04.2021, emise de Scoala Gimnazială nr.1
Costești, ȋnregistrate la Primăria orașului Costești cu nr.8897/08.04.2021 și
nr.8898/08.04.2021;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costesti;
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 și
completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(3) lit. „e” din O.U.G. nr.57/2019, privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă Notele de fundamentare, necesare execuţiei unor
investiţii pe raza oraşului Costeşti din bugetul aferent anului 2021, 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;
-Compartimentului „Situaţii de urgenţă monitorizare video”;
-Serviciului buget contabilitate-impozite si taxe locale.
-Compartimentului Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice;
-Compartimentului Juridic;
-Biroul administrativ gospodăresc.
Dată astăzi:20.04.2021
contrasemnează secretar general oraş
Chiriţă Iuliana
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CÂRSTEA GHEORGHE

Anexa nr.1 la HCL nr.16/20.04.2021
NR.
ȊNREGISTRARE
NOTE DE
FUNDAMENTARE
5353/03.03.2021

5323/03.03.2021
6117/11.03.2021
6368/15.03.2021

7275/22.03.2021
7276/22.03.2021
7277/22.03.2021
5683/05.03.2021
7873/29.03.2021
7870/29.03.2021
5777/08.03.2021

7865/29.03.2021
7866/29.03.2021
7868/29.03.2021
7271/22.03.2021
7272/22.03.2021
8169/30.03.2021
9192/13.04.2021
8257/31.03.2021
4970/26.02.2021

5006/26.02.2021

5690/05.03.2021

INVESTIŢIA
Dotarea atelierului şcolar din cadrul Liceului
Tehnologic Costeşti cu un echipament
specific-tractor cu remorcă
Registrul spațiilor verzi
Extindere sistem de supraveghere video ȋn
orașul Costești
Ȋnălțarea capacelor și gurilor de canalizare
situate ȋn partea carosabilă a sectorului de
drum DN65A Km10+735, 12+330, care
tranzitează centrul orașului Costești
Planul Urbanistic General al orașului
Costești
Servicii de proiectare, documentații tehnicoeconomice, etc.
Lucrări cadastrale, studii topo,
geo tehnice, etc.
Întocmire strategie de dezvoltare a orașului
Costești ȋn perioada 2021-2027
Betonare parcări, locuri de joacă, alei
pietonale ȋn orașul Costești
Modernizare locuri de joacă cu tartan
Achiziționare mașini și utilaje pentru
activitatea de ȋntreținere spații verzi (tractor
50 c.p., remorcă basculabilă de 2,5 to,
tocătoare resturi vegetale, lamă pentru
deszăpezire)
Toaletă publică cabină modulară din fibră
de sticlă
Achiziționarea și instalarea unei bariere
auto stradală
Tocător pentru crengi
Tȃmplărie PVC – Centrul de vaccinare
Licențe antivirus
Modernizarea Centrului de zi pentru
persoane vȃrstnice „Sf. Gheorghe” Costești
Registrul
Electronic
al
Nomenclaturii
Stradale (RENNS)
Stație de lucru
Ȋnlocuirea circuitului termic și a instalației
sanitare, Grădinița cu Program Prelungit
Fantezia, orașul Costești
Ȋnlocuire, montare și reparare tȃmplărie
termopan, Grădinița cu Program Prelungit
Fantezia, orașul Costești
Achiziție mobilier școlar Liceul Teoretic

VALOAREA
ESTIMATĂ
(U/M)LEI
311.185

130.000
160.000
200.000

160.000
300.000
160.000
50.000
45.000
160.000
160.650

12.000
10.000
7.000
18.000
4.500
10.000
84.000
2.900
61.000

12.000

160.000

3719/15.02.2021

3925/16.02.2021

4208/18.02.2021
8897/08.04.2021
8898/08.04.2021

Costești
Centrală termică de pardoseală pe gaz, cu
condensație 200-300 KW-Corp C3- proiect,
racord,
achiziție
și
montaj–
Liceul
Tehnologic Costești
Achiziție auto și montaj dublă comandă
firmă specializată – Liceul Tehnologic
Costești
Recondiționare acoperiș atelier mecanic–
Liceul Tehnologic Costești
Proiect „Ȋnlocuire instalație electrică - Școala
Gimnazială Nr.1 Costești”
Lucrări cadastrale, intabulare, releveeȘcoala Gimnazială Nr.1 Costești
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
CÂRSTEA GHEORGHE

90.000

64.000

13.000
25.000
60.000

