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HOTĂRÂRE NR.30 
 Privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local şi modificarea listei de 

investiţii pe anul 2021 
  
                                          

            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă ordinară, în 
data de 15.06.2021; 
            Având în vedere: 
           -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul  ing. Baicea Ion- Primarul 
orașului Costești, înregistrat sub nr.13872/09.06.2021; 

-Raportul compartimentului de specialitate nr.13879/09.06.2021, întocmit de 
doamna Ion Andreea–şef serviciu buget contabilitate-impozite şi taxe locale; 

-prevederile art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, 
art.129 alin.(4) lit.„a” şi art.133 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 
Ţinând cont de prevederile art.129 alin.(4) lit.”d” și art.133 alin.(1) din O.U.G. 

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul dispoziţiilor 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 şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

     Art.1.Se aprobă utilizarea sumei de 179 mii lei din excedentul bugetului local al 
anului 2020, în cadrul secţiunii de dezvoltare, pentru finanțarea următoarelor investiții,  
pe următoarele capitole bugetare: 

-53 mii lei pentru obiectivul de investiții „Sistem supraveghere săli de clase – 
Bacalaureat corp A+B Liceul Teoretic Costești”, în cadrul capitolului bugetar 65.02 
„Ȋnvățămȃnt”; 

-120 mii lei pentru „Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)” în  cadrul 
capitolului bugetar 51.02 „Autorități executive”; 

-6 mii lei pentru obiectivul de investiții „Licențe SQL Standard și Microsoft WINDOWS 
10” în  cadrul capitolului bugetar 51.02 „Autorități executive”; 

conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.2.Se aprobă modificarea Listei de investiţii pe anul 2021, conform anexei nr.2, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.3.Primarul oraşului Costeşti şi Serviciul Buget contabilitate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
     Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal prin grija secretarului 
general al oraşului, Instituţiei prefectului judeţului Argeş. 
 
                                                                                               Dată astăzi:15.06.2021         

           contrasemnează secretar general oraş 
      Chiriţă Iuliana                                           

                                                                                                   
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                 DRAGOMIRESCU MIHAI                        


