
 
ROMÂNIA                                    
JUDEȚUL ARGES                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COSTESTI                              
 

 
                                     HOTĂRÂRE nr.35 

privind participarea Orașului Costesti  la “Programul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C10 - Fondul local –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 

ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”, aprobarea 
notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul 

“Digitalizarea Orașului Costesti, județul Arges, prin dezvoltarea infrastructurii TIC“ 

 
 

Consiliul local al orasului Costesti, judetul Arges, intrunit in sedinta extraordinara, 
convocata de indata, in ziua de 16.05.2022; 

Avand in vedere: 
             -Referatul de aprobare nr.11140/16.05.2022, intocmit de initiator, domnul ing.Baicea 
Ion- Primarul orasului Costesti, judetul Arges, prin care se susține necesitatea și oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
            -Raportul compartimentului de specialitate nr.11141/16.05.2022, prin care se 
motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport 
pentru dezvoltarea colectivității; 
             -avizele comisiilor de specialitate;  

  -art.120 și art. 121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României, republicată; 
             -art.8 și art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
              -art.7 alin.(2) și art.1166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
              -Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
       -H.G. nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioarere; 

  -O.U.G. nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de 
redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

  -O.U.G. nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, 
precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență; 

  -Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene 
aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte componenta 
10 – Fondul Local –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri 
TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”,  

-art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de 
Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si alin.(3) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 



 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă participarea Orașului Costesti, judetul Arges, la „Programul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 

urban/local)” în cadrul proiectului cu titlul “Digitalizarea Orașului Costesti, județul Arges, 

prin dezvoltarea infrastructurii TIC“. 

Art.2 Se aprobă depunerea proiectului cu titlul „Digitalizarea Orașului Costesti, 

județul Arges, prin dezvoltarea infrastructurii TIC“ cu o valoare eligibila de 1.876.806,72  

lei fără TVA la care se adaugă 356.593,28 lei TVA aferent cheltuielilor eligibile, asa cum 

sunt detaliate în anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă susținerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care asigură 

implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile                            

tehnico-economice ori a contractelor încheiate pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului.  

Art.4 Se aprobă Nota de fundamentare a investiției „Digitalizarea Orașului Costesti, 

județul Arges, prin dezvoltarea infrastructurii TIC“, conform anexei 2, care face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 

Art.5 Se aprobă contractarea finanțării prin Planului Național de Redresare si Reziliență 
în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – Fondul Local pentru 
obiectivul de investiții ”Digitalizarea Orașului Costesti, județul Arges, prin dezvoltarea 
infrastructurii TIC“ și se mandatează dl.ing.Baicea Ion, primarul Orașului Costesti, in 
calitate de reprezentant legal al Oraşului Costesti, în relația cu Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Autoritatea finanțatoare.  
              Art.6 Se mandateaza dl. Baicea Ion, Primarul Orasului Costesti în calitate de 
reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare elaborarii si implementarii 
proiectului de investiții „Digitalizarea Orașului Costesti, județul Arges, prin dezvoltarea 
infrastructurii TIC“ . 
              Art.7.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare în locurile 
special amenajate.  
             Art.8.Primarul oraşului Costesti, prin compartimentele de specialitate, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
             Art.9.Secretarul general al oraşului Costesti va inainta, in termenul prevazut de lege, 
un exemplar Instituției Prefectului – județul Arges, in vederea exercitarii controlului de 
legalitate.        
               Data astazi:16.05.2022 
 

                                                                                    Contrasemneaza: 
SECRETAR GENERAL AL ORASULUI 

       CHIRITA IULIANA 
 

     PRESEDINTE DE SEDINTA, 
             VOICU NICOLETA 
 
 
 

Prezenta hotărare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) si alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 
Nr. total de consilieri in funcție   = 17                                                   Voturi  - ,,pentru”     - 15 
Nr. total de consilieri prezenți     = 15                                                               - ,,contra”     -   0 
Nr. total de consilieri absenți      =   2                                                              -,,abtineri”       -   0   
Se comunică 1 exemplar Instituției Prefectului-Județul Arges/1 exemplar  Primar/1 exemplar dosar/1 exemplar afișat. 

 


