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                                                    HOTĂRÂRE   NR.12 
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi finanţarea 

obiectivului de investiţii „Realizarea lucrărilor de asfaltare ȋn orașul Costești,                     
județul Argeș, pe străzile Ciocârliei, Fundătura Eleşteu, Circeana                     

(Fundătura Circeana), Fundătura Berzei şi Aleea Gării” 
 
 
            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa ordinară, în 
data de 08.02.2022; 
            Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.2210 din data de 28.01.2022, întocmit de iniţiator, 
domnul ing. Baicea Ion, primarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş; 

 -Raportul compartimentului de specialitate întocmit de doamna Tudora Mirela 
Elena, inspector superior în cadrul Compartimentului urbanism, înregistrat sub                 
nr.2213 din 28.01.2022; 

-H.G. nr.907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;  
            Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti;  
             Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit.”b” coroborat cu alin.(4) lit.”d”, alin.(7) 
lit.”k”, art.196 alin.(1) lit.„a” şi 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 principalii indicatori tehnico-economici şi finanţarea obiectivului                           
de investiţii „Realizarea lucrărilor de asfaltare ȋn orașul Costești, județul Argeș,              
pe străzile Ciocârliei, Fundătura Eleşteu, Circeana (Fundătura Circeana),  
Fundătura Berzei şi Aleea Gării”; 

-valoare totală a proiectului, inclusiv TVA – 991449 lei  
din care Construcţii Montaj (C+M) inclusiv TVA – 913920 lei 
-devizul general al investiţiei privind cheltuielile necesare realizării investiţiei 

„Realizarea lucrărilor de asfaltare ȋn orașul Costești, județul Argeș, pe străzile Ciocârliei, 
Fundătura Eleşteu, Circeana (Fundătura Circeana), Fundătura Berzei şi Aleea Gării” 
este prezentat în anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Cu data emiterii prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice 
dispoziţii contrare în acest sens. 
 Art.3.Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general către: 
-Instituţia Prefectului Argeş 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-compartimentul urbanism; 
-compartimentul achiziţii publice şi dezvoltare locală; 
-compartimentul buget contabilitate 

                                                                                             
                                             Dată astăzi:08.02.2022 
                 contrasemnează secretar general oraş  
                                                                                                                 Chiriţă Iuliana 

                                                                                      
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                        TOMA IONEL-GHEORGHE 
 


