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 HOTĂRÂRE   NR.17 

privind aprobarea utilizării excedentului Orașului Costești, pentru anul 2021 și 
utilizarea excedentului activităților finantațe integral din venituri proprii  

 

                                          
            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa 
ordinară, în data de 20.04.2021; 
            Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.9339 din data de 14.04.2021, întocmit                     
de iniţiator, domnul Baicea Ion- primarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 
nr.9340/14.04.2021; 
          Văzând prevederile art.58 alin.(1) lit.a, lit.b, lit.c din Legea nr.273/2006, 
privind finanţele publice locale, ale art. 44, art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi 
cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, 
inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor 
fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind 
activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent                           
de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; prevederile O.M.F.P. 
nr.3155/15.12.2020, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2020; 
           Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Costeşti; 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(4) lit.”a”, art.133 alin.(1), art.139 alin.3 
lit.„a” şi art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 
                  HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.Se aprobă utilizarea sumei de 3.059,14 mii lei din excedentul bugetului 
local, în cadrul secţiunii de dezvoltare, pentru finanţarea următoarelor obiective 
de investiţii: 

• 1.529 mii lei pentru „Extinderea rețelei de gaze naturale în satul Podu 
Broșteni, tronson I, tronson II, tronson III, satul Broșteni, satul Lăceni, 
străzile Necșulești, Viilor, Alexandriei, Fundătura Eleșteu, Fundătura 
Berzei, Cumpenii, Mărgăritarului, etc.”, ȋn cadrul capitolului bugetar                          
70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare”; 

• 385 mii lei pentru „Execuție podeț strada Industriei în orașul Costești, 
județul Argeș”, ȋn cadrul capitolului bugetar 84.02  „Transporturi”; 

• 495,49 mii lei pentru „Punerea ȋn siguranță a acumulării Stȃrci”, ȋn cadrul 
capitolului bugetar 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”; 

• 160 mii lei pentru „Modernizare locuri de joacă cu tartan”, ȋn cadrul 
capitolului bugetar 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare”; 

• 160 mii lei pentru „Extindere sistem de supraveghere video ȋn orasul 
Costești”, ȋn cadrul capitolului bugetar 61.02 „Ordine publică și siguranță 
națională”; 



• 160,65 mii lei pentru „Achiziționare masini și utilaje pentru activitatea 
ȋntretinere spații verzi (tractor 50 c.p., remorcă basculabilă de 2,5 to, 
tocatoare resturi vegetale, lamă pentru deszăpezire)”,  ȋn cadrul capitolului 
bugetar 67.02 „Cultură, recreere și religie”; 

• 84 mii lei pentru „Registrul Electronic al Nomenclaturii Stradale 
(RENNS)”,ȋn cadrul capitolului bugetar 51.02 „Autorități publice și acțiuni 
externe”; 

• 25 mii lei pentru Proiect „Ȋnlocuire  instalație electrică - Școala Gimnazială 
nr. 1 Costești”, ȋn cadrul capitolului bugetar 65.02 „Ȋnvățămȃnt”; 

• 60 mii lei pentru „Lucrări cadastrale, intabulare, relevee Școala 
Gimnaziala nr.1 Costești”, ȋn cadrul capitolului bugetar 65.02 
“„Ȋnvățămȃnt”. 
Art.2.Se aprobă utilizarea sumei de 77 mii lei din excedentul bugetului 

instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri                  
proprii, în cadrul secțiunii de dezvoltare pentru finanțarea următoarelor obiective 
de investiții: 

• 64 mii lei pentru „Achizitie auto și montaj dublă comandă firmă 
specializată Liceul Tehnologic Costești”, ȋn cadrul capitolului bugetar 
65.10 „Ȋnvățămȃnt”; 

• 13 mii lei pentru „Recondiționare acoperiș atelier mecanic la Liceul 
Tehnologic Costești”, ȋn cadrul capitolului bugetar 65.10 „Ȋnvățămȃnt”. 

     Art.3.Primarul oraşului Costeşti şi Serviciul buget contabilitate vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
     Art.4.Prezenta hotarare va fi comunicată în termenul legal Institutiei 
prefectului judeţului Argeş.   
 
 
                                                                                                            Dată astăzi:20.04.2021 
                                                                                             contrasemnează secretar general oraş  

                Chiriţă Iuliana 
 
 

                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                          CÂRSTEA GHEORGHE 
 
 
 


