
 
JUDEŢUL ARGEŞ                                                              
ORAŞUL COSTEŞTI                                                         
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI                                                
 
 

 HOTĂRÂRE NR.17  
privind aprobarea utilizării excedentului Orașului Costești, pentru anul 2022  

 
                                          

            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa extraordinară, 
convocată de îndată, în data de 15.02.2022; 
            Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.3682 din data de 14.02.2022, întocmit de iniţiator, 
domnul ing.Baicea Ion-primarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.3683/14.02.2022; 
            Văzând prevederile art.58 alin.(1) lit.a, lit.b, lit.c din Legea nr.273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile                   
OMFP nr.1536/15.12.2021, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2021; 
           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 3.734,42 mii lei din excedentul bugetului local, 
în cadrul secţiunii de dezvoltare, pentru finanţarea următoarelor obiective de investiţii: 

• 105,43 mii lei pentru „Reabilitare și modernizare cămin elevi la Liceul Teoretic 
Costești, județul Argeș”, în cadrul capitolului bugetar 65.02 „Învăţământ”;  

• 120,00 mii lei pentru „Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD)”, în cadrul 
capitolului bugetar 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”;  

• 495,49 mii lei pentru „Punerea în siguranţă a acumulării Stârci”, în cadrul 
capitolului bugetar 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională”; 

• 532,23 mii lei pentru „Pistă de atletism pe stadionul oraşului Costeşti,                  
judeţul Argeş”, în cadrul capitolului bugetar 67.02 „Cultura, recreere şi religie”;  

• 75,67 mii lei „Realizarea lucrarilor de asfaltare în oraşul Costeşti, judeţul Argeş 
pe strazile Ciocarliei, Fundatura Elesteu, Circeana (Fundatura Circeana) 
Fundatura Berzei şi Aleea Garii”, în cadrul capitolului bugetar                                          
84.02 „Transporturi”; 

• 175,20 mii lei pentru „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”, în cadrul capitolului bugetar 84.02 „Transporturi”; 

• 150,00 mii lei pentru „Lucrări de reparaţii la Caminul de elevi al Liceului Teoretic 
Costesti”, în cadrul capitolului bugetar 65.02 „Învăţământ”;  

• 15,00 mii lei pentru „Scara de incendiu cu acces exterior la cladirea Gradiniţei cu 
Program Normal şi Clubul Copiilor Costeşti”, în cadrul capitolului bugetar 65.02 
„Învăţământ”;   

• 160,00 mii lei pentru „Servicii de proiectare, documentaţii tehnico-
economice,etc.”, în cadrul capitolului bugetar 51.02 „Autoritati publice şi actiuni 
externe”;  

• 45,00 mii lei pentru „Înlocuirea instalatiei termice (calorifere, tevi, accesorii) la 
cladirea Gradiniţei cu Program Normal şi a Clubului Copiilor Costeşti”, în cadrul 
capitolului bugetar 65.02 „Învăţământ”;   



• 9,00 mii lei pentru „Cabina paznic –Liceul Teoretic Costesti”, în cadrul capitolului 
bugetar 65.02 „Învăţământ”;   

• 30,00 mii lei pentru „Execuţie instalatie hidranţi Sala de Sport Liceul Teoretic 
Costesti”, în cadrul capitolului bugetar 65.02 „Învăţământ”;   

• 45,00 mii lei pentru „Proiectare instalatie hidranţi Sala de Sport                     
Liceul Teoretic Costeşti şi Intocmire documentatie necesară obţinerii Autorizaţiei 
de Securitate la Incendiu”, în cadrul capitolului bugetar 65.02 „Învăţământ”;  

• 71,20 mii lei pentru „Proiectare şi execuţie instalaţie de încălzire centrală termică 
35 KW cu apă caldă instant, pentru Cantina Liceului Teoretic, oraşul Costeşti”, în 
cadrul capitolului bugetar 65.02 „Învăţământ”;   

• 242,20 mii lei pentru „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”, în cadrul capitolului bugetar 
65.02 „Învăţământ”;   

• 94,00 mii lei pentru „Reabilitarea clădirilor :  
Gradiniţa cu Program Prelungit Fantezia Costeşti 
Gradiniţa cu Program Normal nr.1 Costeşti 
Clubul Copiilor Costeşti, 
în cadrul capitolului bugetar 65.02 „Învăţământ”;  

• 10,00 mii lei pentru „Montare tâmplarie PVC grup sanitar şi înlocuire usa debara-
GPN nr.1 Costesti”, în cadrul capitolului bugetar 65.02 „Învăţământ”;  

• 12,00 mii lei pentru „Extindere retea supraveghere audio-video Scoala 
Gimnaziala nr.1 Costesti”, în cadrul capitolului bugetar 65.02 „Învăţământ”;  

• 12,00 mii lei pentru „Reabilitare tamplarie PVC cabinet metodic-sala de sport 
Scoala Gimnaziala nr.1 Costesti”, în cadrul capitolului bugetar 65.02 
„Învăţământ”;  

• 10,00 mii lei pentru „Anveloparea  Centrului de zi pentru persoane varstnice 
“Sf.Gheorghe”Costesti  si placarea treptelor si a rampei de acces, în cadrul 
capitolului bugetar 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”;  

• 8,00 pentru „Sistem PC (inclusiv monitor), cu licente în cadrul serviciului Buget 
Contabilitate Impozite şi Taxe locale”, în cadrul capitolului bugetar                       
51.02 „Autoritati publice şi actiuni externe”;  

• 7,50 mii lei pentru „Sistem PC (inclusiv monitor), cu licente in cadrul biroului 
Achizitii Publice”, în cadrul capitolului bugetar 51.02 „Autoritati publice si actiuni 
externe”;  

• 7,50 mii lei pentru „Sistem PC , cu licente -Serviciul Public Comunitar Local                
de Evidenta a Persoanelor”, în cadrul capitolului bugetar 54.02 „Alte servicii 
publice generale”;  

• 15,00 mii lei pentru „Executie bransament linie hidranti Liceul Teoretic Costesti”, 
în cadrul capitolului bugetar 65.02 „Învăţământ”;   

• 130,00 mii lei pentru „Registrul spatiilor verzi” în cadrul capitolului bugetar                 
51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”;  

• 150,00 mii lei pentru „Lucrări cadastrale, studii topo, geo tehnice, expertize, etc.”, 
în cadrul capitolului bugetar 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”;  

• 117,00 mii lei pentru „Extindere sistem de supraveghere video in zona punctelor 
de colectare gunoi menajer din orasul Costesti”, în cadrul capitolului bugetar 
61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”; 

• 55,00 mii lei pentru „Sistem de  avertizare si alarma la incendiu, Camin Liceul 
Teoretic – Orasul Costesti”, în cadrul capitolului bugetar 65.02 „Învăţământ”;  

• 48,00 mii lei pentru „Sistem de  avertizare si alarma la incendiu, sala sport Liceul 
Teoretic – Orasul Costesti”, în cadrul capitolului bugetar 65.02 „Învăţământ”;  

• 160,00 mii lei pentru „Corpuri de ilumimat stradal performant avand puteri 
cuprinse intre 20W si 80W”, în cadrul capitolului bugetar 70.02 „Locuinte, servicii 
si dezvoltare”;  



• 23,00 mii lei pentru „Amenajarea unei magazii pentru scule si unelte  in incinta 
garajului institutiei”, în cadrul capitolului bugetar 70.02 „Locuinte, servicii si 
dezvoltare”;  

• 155,00 mii lei pentru „Betonare parcari şi alei pietonale în oraşul Costeşti”, în 
cadrul capitolului bugetar 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare”;  

• 25,00 mii lei pentru „Executarea de hidroizolatie la anexa atelier mecanic-garaj”, 
în cadrul capitolului bugetar 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare”  

• 160,00 mii lei pentru „Planul Urbanistic General al oraşului Costesti,                    
judeţul Argeş”, în cadrul capitolului bugetar 51.02 „Autoritati publice si actiuni 
externe”; 

• 4,00 mii lei pentru „Motocoasa”, în cadrul capitolului bugetar 67.02 „Cultura, 
recreere si religie” 

• 160,00 mii lei pentru „Mobilier scolar in cabinete si sali de clasa- Liceul 
Tehnologic Costesti”, în cadrul capitolului bugetar 65.02 „Invatamant”; 

• 70,00 pentru „Reabilitarea/inlocuirea instalatiei termice (calorifere) in Corp C1 - 
Liceul Tehnologic Costesti”, in cadrul capitolului bugetar 65.02 „Învăţământ”;  

• 10,00 mii lei pentru „Instrumente muzicale si videoproiector  pentru Clubul 
Copiilor Costesti”, în cadrul capitolului bugetar 65.02 „Învăţământ”;   

• 20,00 mii lei pentru „Cabina modulara cu dubla toaleta”, în cadrul capitolului 
bugetar 67.02 „Cultura, recreere şi religie”. 

     Art.2.Primarul oraşului Costeşti şi Serviciul buget contabilitate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
     Art.3.Prezenta hotarare va fi comunicată în termenul legal Institutiei prefectului 
judeţului Argeş.   
 
                                                                                                  
                                                                                                            Dată astăzi:15.02.2022 
                                                                                             contrasemnează secretar general oraş  

                Chiriţă Iuliana 
 
 

                                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                        TOMA IONEL-GHEORGHE 
 
 
 


