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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 2022 

 
 Consiliul Local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa 

ordinară în ziua de 08.02.2022;            
 Având în vedere: 
           -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul primar ing.Baicea Ion, 
înregistrat sub nr.2591/01.02.2022; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.2712 din 
02.02.2022;  

-Notele de fundamentare înregistrate sub nr. 
-754/12.01.2022, nr.1676/20.01.2022, nr.1677/20.01.2022 și nr.2448/ 

31.01.2022, întocmite de domnul Ghiță Aurel- consilier superior superior în cadrul 
Compartimentului Situații de Urgență Monitorizare Video; 

-1202/17.01.2022, întocmită de domnisoara Telescu Corina Nicoleta-
consilier în cadrul Compartimentului protecția mediului-inspecție comercială, din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului ; 

-1672/20.01.2022 şi 2072/27.01.2022, întocmite de doamna Tudora Mirela 
Elena-inspector superior în cadrul compartimentului urbanism, din aparatul                   
de specialitate al primarului orașului Costești; 

-1414/18.01.2022, întocmită de domnul Oprea Gheorghe Gabriel-consilier 
juridic în cadrul compartimentului juridic, din aparatul de specialitate al primarului 
orașului Costești; 

-745/11.01.2022, întocmită de doamna Gruianu Rodica-consilier în cadrul 
Biroului Registrul agricol, cadastru-relatii cu publicul, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orasului Costesti; 

-1413/18.01.2022, întocmită de doamna Ion Andreea Mihaela-şef serviciu 
Buget Contabilitate Impozite şi Taxe Locale; 

-1758/21.01.2022, 2009/26.01.2022, 2010/26.01.2022, 2011/26.01.2022, 
întocmite de domnul Preda Mihai- inspector superior în cadrul Compartimentului 
Situaţii de Urgenţă Monitorizare Video; 

-2047/26.01.2022, ȋntocmită de doamna Dinu Forina, director executiv al 
Direcției de Asistență Socială; 

-2567/01.02.2022, ȋntocmită de doamna Raicu Valentina-Diana, consilier 
superior în cadrul SPCLEP Costeşti; 

-1703/21.01.2022, 1705/21.01.2022, 1807/25.01.2022, 1808/25.01.2022,  
întocmite de domnul Dobre Ionel- administrator ȋn cadrul Serviciului Întreţinere 
Domeniul Public din cadrul UAT Orașul Costești; 

-1701/21.01.2022, 2115/27.01.2022, 2116/27.01.2022, 2117/27.01.2022, 
2118/27.01.2022 şi 2256/28.01.2022, întocmite de domnul Stefan Octavian-şef 
birou administrativ gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
orașului Costești; 

-2158/27.01.2022 și nr.2160/27.01.2022, emise de Grădinița cu program 
prelungit Fantezia Costești; 



 -182/21.01.2022 şi nr.212/27.01.2022, emise de Liceul Teoretic                
Costești, înregistrate la Primăria orașului Costești cu nr.1842/25.01.2022 şi 
nr.2177/27.01.2022; 

-178/19.01.2022 și 179/19.01.2022, emise de Liceul Tehnologic Costești, 
ȋnregistrate la Primăria orașului Costești cu nr.1558/19.01.2022 şi 
nr.1560/19.01.2022; 

-1989/26.01.2022 şi 1990/26.01.2022, emise de Scoala Gimnazială nr.1 
Costești;  

- 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, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1.Se aprobă Notele de fundamentare, necesare execuţiei unor 
investiţii pe raza oraşului Costeşti din bugetul aferent anului 2022, 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:08.02.2022 

                                                                   contrasemnează secretar general oraş  
       Chiriţă Iuliana 
 
 

                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                              TOMA IONEL-GHEORGHE    
 
 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                 Anexa nr.1 la HCL nr.16/08.02.2022 

 
 

NR. 
ȊNREGISTRARE 
NOTE DE 
FUNDAMENTARE 

 
INVESTIŢIA  

VALOAREA 
ESTIMATĂ 
(U/M)LEI 

754/12.01.2022 Extindere sistem de supraveghere video în zona 
punctelor de colectare gunoi menajer din oraşul 
Costeşti 

117.000 
 

1676/20.01.2022 Sistem de  avertizare şi alarmă la incendiu, sală 
sport Liceul Teoretic – Oraşul Costeşti 

  48.000 

1677/20.01.2022 Sistem de  avertizare şi alarmă la incendiu, 
Cămin Liceul Teoretic – Oraşul Costeşti 

  55.000 

2448/31.01.2022 Înălţarea capacelor şi gurilor de canalizare situate 
în partea carosabilă a sectorului de drum DN65A 
Km 10+735, 12+330, care tranzitează centrul 
oraşului Costeşti 

175.108 

1202/17.01.2022 Registrul spaţiilor verzi 130.000 

1672/20.01.2022 Planul Urbanistic General al orașului Costești, 
judeţul Argeş 

160.000 

2072/27.01.2022 Servicii de proiectare, documentații tehnico-
economice, etc. 

160.000 

1414/18.01.2022 Sistem PC (inclusiv monitor), cu licenţe în cadrul 
biroului Achiziţii Publice 

    7.500 

  745/11.01.2022 Lucrări cadastrale, studii topo,  
geo tehnice, expertize, etc. 

150.000 

1413/18.01.2022 Sistem PC (inclusiv monitor), cu licenţe în cadrul 
serviciului Buget Contabilitate Impozite şi Taxe 
Locale 

    8.000 

1758/21.01.2022 Execuţie branşament linie hidranţi Liceul Teoretic 
Costeşti 

  15.000 

2009/26.01.2022 Proiectare, execuţie instalaţie de utilizare gaze 
naturale şi centrală termică murala în condensare 
de 150 kw (2 buc) şi boiler de apă caldă pentru 
Caminul Liceului Teoretic, oraşul Costeşti 

242.165 

2010/26.01.2022 Execuţie instalaţie hidranţi Sala de Sport Liceul 
Teoretic Costeşti 

  30.000 

2011/26.01.2022 Proiectare si executie instalatie de incalzire 
centrala termica 35 KW cu apa calda instant, 
pentru Cantina Liceului Teoretic, orasul Costesti 

  71.162 

2047/26.01.2022 Anveloparea  Centrului de zi pentru persoane 
vârstnice „Sf. Gheorghe” Costeşti şi placarea 
treptelor şi a rampei de acces 

  10.000 

  2567/01.02.2022 Sistem PC, cu licenţe-Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor 

    7.500 

1703/21.01.2022 Executarea de hidroizolaţie la anexa atelier 
mecanic-garaj 

  25.000 

1705/21.01.2022 Motocoasă     4.000 

1807/25.01.2022 Betonare parcări şi alei pietonale în oraşul 
Costeşti 

155.000 

1808/25.01.2022 Amenajarea unei magazii pentru scule şi unelte  
în incinta garajului instituţiei 

   23.000 

1701/21.01.2022 Corpuri de ilumimat stradal performant având 
puteri cuprinse între 20W şi 80W 

 160.000 



2115/27.01.2022 Înlocuirea instalaţiei termice (calorifere, ţevi, 
accesorii) la clădirea Gradiniţei cu Program 
Normal şi a Clubului Copiilor Costeşti 

    45.000 

2116/27.01.2022 Instrumente muzicale şi videoproiector pentru 
Clubul Copiilor Costeşti 

    10.000 

2117/27.01.2022 Scară de incendiu cu acces exterior la clădirea 
Gradiniţei cu Program Normal şi Clubul Copiilor 
Costeşti 

    15.000 

2118/27.01.2022 Lucrări de reparaţii la Caminul de elevi al Liceului 
Teoretic Costeşti 

  150.000 

2256/28.01.2022 Cabină modulară cu dublă toaletă     20.000 

2158/27.01.2022 Montare tâmplărie PVC grup sanitar şi înlocuire 
uşă debara-GPN nr.1 Costeşti 

    10.000 

2160/27.01.2022 Reabilitarea clădirilor : 
Grădiniţa cu Program Prelungit Fantezia Costeşti 
Grădiniţa cu Program Normal nr.1 Costeşti 
Clubul Copiilor Costeşti 

     94.000 

1842/25.01.2022 Cabină paznic –Liceul Teoretic Costeşti       9.000 

2177/27.01.2022 Proiectare instalaţie hidranţi Sală de Sport – 
Liceul Teoretic Costeşti şi întocmire documentaţie 
necesară obţinerii Autorizaţiei de Securitate la 
Incendiu 

    45.000 

1558/19.01.2022 Mobilier şcolar în cabinete şi săli de clasă- Liceul 
Tehnologic Costeşti 

 160.000 

1560/19.01.2022 Reabilitarea/înlocuirea instalaţiei termice 
(calorifere) în Corp C1 -  Liceul Tehnologic 
Costeşti 

   70.000 

1989/26.01.2022 Extindere reţea supraveghere audio-video Şcoala 
Gimnazială nr.1 Costeşti 

   12.000 

1990/26.01.2022 Reabilitare tâmplărie PVC cabinet metodic-sală 
de sport Şcoala Gimnazială nr.1 Costeşti 

   12.000 

 
                       PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 

                                           TOMA IONEL-GHEORGHE 
 
      
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


