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                    HOTĂRÂRE NR.6 
referitor la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Costeşti 

nr.63/28.10.2021, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE PRIN ASFALTARE 

STRAZILE: MARGARITARULUI, METALURGIEI, FDT.SALCAMI SI PROGRESULUI, IN 
ORASUL COSTESTI, JUDETUL ARGES” 

                           

           Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în ședinţa ordinară, în data                     
de 08.02.2022; 
           Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art.120 și art.121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art.8 și art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la                 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art.7 alin. (2) și art.1166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
e) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național 

de investiții „Anghel Saligny”; 
f) Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.1333/2021 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, 
pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021. 

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. m) și 
art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul orașului Costesti,                      
dl.ing. Baicea Ion, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.2636/02.02.2022; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
ȋnregistrat sub nr.2637 din 02.02.2022; 

c) Hotărârea Consiliului Local al oraşului Costeşti nr.63/28.10.2021, privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE 
PRIN ASFALTARE STRAZILE: MARGARITARULUI, METALURGIEI, FDT.SALCAMI SI 
PROGRESULUI, IN ORASUL COSTESTI, JUDETUL ARGES”; 

d) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costeşti;   
  În temeiul dispozițiilor art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.„e” din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1.Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Costeşti 

nr.63/28.10.2021, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiții „MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZILE: MARGARITARULUI, 
METALURGIEI, FDT.SALCAMI SI PROGRESULUI, IN ORASUL COSTESTI, JUDETUL ARGES”, 
după cum urmează: 

La art.1 se înlocuieşte anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Costeşti 

nr.63/28.10.2021, cu anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi va avea 

următorul cuprins: 

„Se aprobă cererea de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 
pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZILE: 
MARGARITARULUI, METALURGIEI, FDT.SALCAMI SI PROGRESULUI, IN ORASUL 



COSTESTI, JUDETUL ARGES”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre”. 

Art.2 se modifică după cum urmează: 

La alin.(1) se înlocuieşte anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Costeşti 

nr.63/28.10.2021, cu anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi va avea 

următorul cuprins: 

„Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE PRIN 
ASFALTARE STRAZILE: MARGARITARULUI, METALURGIEI, FDT.SALCAMI SI 
PROGRESULUI, IN ORASUL COSTESTI, JUDETUL ARGES”, conform anexei nr.2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

Alin.(2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

     (2) Se aprobă valoarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZILE: MARGARITARULUI, METALURGIEI, 
FDT.SALCAMI SI PROGRESULUI, IN ORASUL COSTESTI, JUDETUL ARGES”, după cum 
urmează: 

-valoarea totală a investiției „MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZILE: 
MARGARITARULUI, METALURGIEI, FDT.SALCAMI SI PROGRESULUI, IN ORASUL 
COSTESTI, JUDETUL ARGES” = 7,046,984.21 lei, cu TVA 8,376,747.85 lei; 

-din care C+M, cu TVA 7,643,807.92 lei. 
Alin.(3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(3) Valoarea totală a investiției cu TVA, ȋn sumă de 8,376,747.85 lei, se repartizează pe 
surse de finanţare, astfel: 

a)buget de stat – 7,000,000.00 lei cu TVA inclus. 
b)buget local – 1,376,747.85 lei cu TVA inclus (diferenta cheltuieli eligibile + 

cheltuieli neeligibile)”. 
Art.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Se aprobă cofinanțarea din bugetul local pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE 

PRIN ASFALTARE STRAZILE: MARGARITARULUI, METALURGIEI, FDT.SALCAMI SI 
PROGRESULUI, IN ORASUL COSTESTI, JUDETUL ARGES”, ȋn sumă de 1,376,747.85 lei                  
cu TVA inclus.” 

 Art.2.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al oraşului Costeşti 
nr.63/28.10.2021, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiții „MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZILE: MARGARITARULUI, 
METALURGIEI, FDT.SALCAMI SI PROGRESULUI, IN ORASUL COSTESTI, JUDETUL ARGES” 
rămân neschimbate. 

  Art.3.Primarul Orașului Costești, prin compartimentele de specialitate, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  Art.4.Prezenta hotărȃre se comunică, ȋn mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al orașului, ȋn termenul prevăzut de lege, Primarului orașului Costești, județul Argeș, 
Instituției Prefectului – județul Argeș, se afișează la sediul instituției, precum și pe pagina de 
internet. 
 

         Dată astăzi:08.02.2022 
 
 
 
                                                                                                     Contrasemnează: 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI 
TOMA IONEL-GHEORGHE         CHIRIȚĂ IULIANA 
 
 
 
Prezenta hotărȃre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 și alin.3 lit.„e” 
din OUG nr.57/2019 
 
Nr. total de consilieri ȋn funcție   =17                                                   Voturi  -  “pentru” =16 
Nr. total de consilieri prezenti     =16                                                              -  “contra” = 0 
Nr. total de consilieri absenti      =  1                                                              - “abtineri” = 0 


