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HOTĂRÂRE  NR.19 
Privind darea în administrarea Liceului Tehnologic Costeşti a unor bunuri mobile 

proprietatea oraşului Costeşti  
 
 
  

            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa extraordinară, 
convocată de îndată, în data de 23.02.2022; 
            Având în vedere: 
            -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul orașului 
Costești, înregistrat sub nr.4249/18.02.2022; 
            -Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4250/18.02.2022, întocmit                 
de domnul Ştefan Octavian, şef birou admnistrativ gospodăresc; 
            -avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 

Ţinând cont de prevederile art.112 alin.(1) din Legea nr.1/2011, a educaţiei nationale, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
             Văzând prevederile art.108 alin.(1) lit.„a”, art.129 alin.(1), alin.2 lit.„c” şi alin.(6) lit.„b” 
coroborat cu alin.(7) lit.„a”, 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.„g” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

   HOTĂRĂŞTE: 
 

      Art.1.Se aprobă darea în administrare, cu titlu gratuit, către Liceul Tehnologic Costeşti, a 
bunurilor mobile, proprietatea oraşului Costeşti, identificate în anexa nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.2.(1)Se aprobă proiectul cadru al Contractului de dare în administrare, prezentat în 
anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2)Contractul de dare în administrare se încheie pe durata nedeterminată, respectiv pe 
perioada derulării activităţii de învăţământ specifice Liceului Tehnologic Costeşti, în vederea 
desfăşurării orelor de conducere pentru obţinerea permisului categoria TR, de către elevii 
liceului. 

Art.3.Se mandatează Primarul oraşului Costeşti, dl. ing.Baicea Ion, să semneze  
contractul de dare în administrare, cu unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul 
Tehnologic Costeşti. 
           Art.4.Primarul oraşului Costeşti, prin compartimentele de specialitate va asigura ducerea 
la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.5.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal : 
-Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Serviciului Buget contabilitate-impozite şi taxe locale;  
-Compartimentului Juridic, Biroului administrativ gospodăresc; 
-Liceului Tehnologic Costeşti.  

                  Dată astăzi:23.02.2022                                               
 contrasemnează secretar general oraş, 

 Chiriţă Iuliana     
  

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

    TOMA IONEL-GHEORGHE     
        


