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HOTĂRÂRE nr.27 
privind introducerea în domeniul public al oraşului Costeşti a imobilelor 

 situate ȋn intravilanul orașului Costești, strada Victoriei, nr.105, județul Argeș 
 
 

 

Consiliul Local al Oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa 
extraordinară, convocată de îndată, în ziua de 24.03.2022; 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr.7205 din data de 23.03.2022, întocmit de 

iniţiator, domnul ing.Baicea Ion- Primarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş; 
-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 

nr.7209/23.03.2022, întocmit de doamna Tudora Mirela Elena- inspector superior 
în cadrul Compartimentului Urbanism; 

-art.129 alin.(2) lit.”c”, art.133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(1) lit.a) şi alin.(4), 
art.136 alin.(8), art.196 alin.(1) lit.„a”, art.286 şi art.287 din O.U.G. nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
             Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
Costesti; 
              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.(1)Se aprobă introducerea în inventarul domeniului public al oraşului 
Costeşti, a imobilelor situate ȋn intravilanul orașului Costești, strada Victoriei, 
nr.105, județul Argeș, după cum urmează: 

• Corp A compus din suprafața de 2171 m.p. 
(douămiiosutăşaptezecişiunu m.p.), teren avȃnd categoria de 
folosință „curți-construcții”, precum şi C1- CAS - Liceu – P+1E, ȋn 
suprafață construită la sol de 612 m.p. şi suprafaţă desfășurată            
de 1224 m.p., edificată în anul 1963; 

• Corp B compus din suprafața de 11458 m.p. 
(unsprezecemiipatrusutecincizecişiopt m.p.), teren avȃnd categoria 
de folosință „curți-construcții”, precum şi următoarele clădiri: 
- C1- CAS – Construcţie Liceu  parter, ȋn suprafață construită la sol 

de 641 m.p. şi suprafaţă desfășurată de 641 m.p., edificată în anul 1963; 
- C2- CAS – Cămin – internat P+1E, ȋn suprafață construită la sol 

de 494 m.p. şi suprafaţă desfășurată de 870 m.p., edificată în anul 1955; 
- C3- CAS – Sala sport – cu parter înalt, ȋn suprafață construită               

la sol de 1101 m.p. şi suprafaţă desfășurată de 1101 m.p., edificată în 
anul 2006; 

 -C4- CAS– Cantină - parter, ȋn suprafață construită la sol                         
de 326 m.p. şi suprafaţă desfășurată de 326 m.p., edificată în anul 1965; 



-C5- CAS– Centrală, Bibliotecă, grup sanitar, sală şi magazie – 
parter, ȋn suprafață construită la sol de 326 m.p. şi suprafaţă desfășurată 
de 326 m.p., edificată în anul 1972; 

-C6- CA – Anexă magazie şi garaj – parter, ȋn suprafață construită 
la sol de 58 m.p. şi suprafaţă desfășurată de 58 m.p., edificată în anul 
1957; 
 (2)Datele de identificare ale imobilelor susmenționate sunt prezentate în 

anexele nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu data emiterii prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice 

dispoziţii contrare în acest sens. 
Art.3.Primarul oraşului Costeşti, prin compartimentele de specialitate, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
           Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului general, în 
termenul legal: 

- Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
- Primarului oraşului Costeşti; 
- Compartimentelor: urbanism, cadastru, juridic, registrul agricol; 
- Serviciului buget contabilitate-impozite şi taxe locale. 
 

 
                                                                                      Dată astăzi:24.03.2022                                                   

  contrasemnează secretar general oraş, 
              Chiriţă Iuliana     

 
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                             VASILE ION DAN 

 
 


