
JUDETUL vAlcen
coMUNA COSTE$T|
CONSILIUL LOCAL

norAnAnEA NR.38

cu privire la alegerea pregedintelui de gedin{i

Consiliul local al comunei Costegti, intrunit in gedin(a extraordinard in data de7 decembrie 2016'
AvAnd in vedere prevederile art. 35 alin 1 din Lege a nr.21S:2OO1, republicatd,

cu modificirile gi completdrile ulterioare gi art. 9 alin 1 d'in Lege a nr. 6Z3t2ObZ privinO
aprobarea Ordonanlei Guvernului nr. 35l2OO2 pentru aprobarea Regulamentului
Cadru de organizare gi func{ionare a consiliilor locale.

Prin vot deschis, cu un numdr de 12 voturi pentru;
in temeiul arl. 45 alin 1 din Legea nr. 2lsiZool privind administralia publicd

local5, republicat6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, adoptd urmdtoarea

HOTARARE

Art. unic .- Se alege in func{ia de pregedinte
comunei Costegti, domnul Bordscu Vasile pe o
decembrie 2016, ianuarie gi februarie2017.

de gedin{d al consiliului local al
perioadd de 3 luni, respectiv,

Costegti 7 decembrie 2016

Contrasemneazd,
Secretar,

NEAGU VASILE

Pregedinte de gedintS,

BoRAscu lnsrr-rt'

i w',



JUDETUL vAlcen
coMUNA COSTE$T|
CONSILIUL LOCAL

norAnAnEA NR.3e

cu privire la rectificare buget, pe anul2016

Consiliul local al comunei Costegti, intrunit in gedintd extraordinard, publicd, in data de 7
decembrie 2016,la care participd un numir de 12 consilieri din totalul de 1i consilieri in funcfie,
gedinfd condusd de dl. Bordscu Vasile, ales pregedinte de gedin!6 prin votul deschis at maloritbtii
consilierilor in functie;

Ludnd in dezbatere.
- adresa Administraliei Judetene a Finan{elor Publice VAlcea nr. VLG_STZ-2TOOg din
29.11.2016, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad?ugati pe anul
2016,
- expunerea de motive gi proiectul de hotdrAre initiat de primar cu privire la rectificarea bugetului ,pe anul 2016',
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul primdriei, inregistrat la nr. 52g7 din
05128.2016;
- avizele comisiilor de specialitate a consiliului local, inregistrate la nr. 5329, 5330 gi 5331 din 7
decembrie 2016, prin care se propune admiterea proiectului de hotdrAre in forma gi cu conlinutul
inifiat de primar;

Jindnd seama de raportul de avizare a legalitalii proiectului de hotdrAre, inregistrat la nr.
5286 din 05.12.2016, intocmit de secretarul comunei.

Vdzdnd ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 5212e03 privind transparenta
decizionala in administra{ia publica ,conform procesului verbal numdrul S28S din data de
5"12.2016;

in conformitate cu prevederile art. 19, alin.2, din Legea nr.27312006 privind finantele
publice locale, cu modificdrile gi completirile ulterioare, Legii bugetului de stai pe anul ZC[A,
nr.33912015, prevederile art. 36 alin.4), lit. a) 9i art.45 alin. 2), lit. a) din Legea nr.21S]2OO1,
republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

in temeiul art.45 alin. 1) din Legea administratiei publice locate nr.21Sj2OO1, republicati,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, cu un numdr de 12 voturi ,,pentru", adopti urmitoarea

HoTAnARe:
Art. 1.- Se aprobi rectificarea de buget pe anul 2016 , prin repartizatea sumelor defalcate

din taxa pe valoarea addugatd pe anul 2016, conform anexelor 1 gi 2 , parte integranti din
prezenta hotdrire.

Art. 2-- Primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotdrdri, informAnd periodic consiliul local asupra modului de
aducere la indeplinire.

Art. 3.- Prezenta hotdrdre se comunicd, prin intermediul secretarului comunei, in termenul
previzut de lege, primarului comunei, compartimentului de resort din cadrul primdriei, lnstitutiei
Prefectului - Judetului VAlcea, gi se va aduce la cunogtintd publici prin afigare.

Costegti 7 decembrie 2016

Pregedinte.d€ gedintd, Contrasemneazd,
Secretar,

BORASCU V LE



JUDETUL VALCEA
coMUNA COSTE$TT
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.40

cu priv!re la rectificare buget, pe anul 2016

Consiliul local al comunei Costegti, intrunit in gedin!5 ordinard, publicd, in data de 21
decembrie 2016,|a care participi un numir de 13 consilieri din totalul de 13 consilieriin funclie,
gedinld condusi de dl. Bordscu Vasile, ales pregedinte de gedinli prin votul deschis al majoritdlii
consilierilor in funclie;

LuAnd in dezbatere:
- adresele Consiliului Judelean Vdlcea nr. 18975 9i 18976 din 15.12.2016, privind

repartizarea pe unitdli administrative a unor sume pentru achitarea arieratelor provenite din
neplata cheltuielilor de funclionare gi finanlarea drepturilor copiilor cu cerinle educalionale
speciale integraliin invilrimdntul de masi;

- expunerea de motive gi proiectul de hotdrire iniliat de primar cu privire la rectificarea
bugetului , pe anul 2016:

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul primiriei, inregistrat la nr. 5431 din
13.12.2016;

- avizele comisiilor de specialitate a consiliului local, inregistrate la nr.5544,5545 gi 5546
din 21 decembrie 2016, prin care se propune admiterea proiectului de hotdrAre in forma gi cu
conlinutul iniliat de primar;

Jindnd seama de raportul de avizare a legalitdlii proiectului de hotdrare, inregistrat la nr.
5430 din 13.12.2016, intocmit de secretarul comunei.

VizAnd ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta
decizionala in administralia publica ,conform procesului verbal numdrul 5375 din data de
8.12.2016:

in conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2, din Legea nr. 27312006 privind finanlele
publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2016,
nr.33912015 , prevederile art, 36 alin. 4), lit. a) 9i art. 45 alin, 2), lit. a) din Legea nr.21512001,
republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

in temeiul art.45 alin. 1)din Legea administraliei publice locale nr.215l2OOl, republicatS,
cu modificdrile gicompletdrile ulterioare, cu un numirde 13 voturi,,pentru", adopti urmitoarea

HOTARARE:
Art. 1.- Se aprobd rectificarea bugetului local pe anul 2016, prin repartizarea pe unitali

administrative a unor sume pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
func!ionare gi finanlarea drepturilor copiilor cu cerinle educalionale speciale integrali in
invdlimdntulde mas5, conform anexelor 19i2, parte integrantd din prezenta hotirAre.

Ar1. 2.- Primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotirAri, informAnd periodic consiliul local asupra modului de
aducere la indeplinire.

Art. 3.- Prezenta hotdrAre se comunicd, prin intermediul secretarului comunei, in termenul
previzut de lege, primarului comunei, compartimentului de resort din cadrul primdriei, lnstituliei
Prefectului - Judetului VAlcea, gi se va aduce la cunogtinld publicd prin afigare.

PRE$EDTNTE DE gEDTNTA,

Costegti 21 decembrie 2016

Avizat pentru legalitate,
. Secretar,

NEAGU VASILEVASILE
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BORASCU



JUDETUL vAlcrn
coMUNA COSTE$T|
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA NR.41.

privind. darea in administrare gi exploatare a serviciului public de alimentare cu
api 9i canalizare al comunei Costegti, precum gi a infrastructurii tehnico-edilitare

aferente, citre S.C. Api Canal Gostegti SRL

Consiliul local al comunei Costegti, intrunit in gedinld ordinard, publici, in data
de 21 decembrie 2016, la care participd un numir de 13 consilieri din totalul de 13
consilieri in funclie, gedinla condusd de dl. Bordscu Vasile, ales pregedinte de gedinld
prin votul deschis al majoritilii consilierilor in funcfie;

Ludnd in dezbatere:
- expunerea de motive prezentata de domnul primar si inregistratd la nr.542912016
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul primiriei, inregistrat la nr. 5431

din 13. 12. 2016;
- avizele comisiilor de specialitate a consiliului local, inregistrate la nr. 5544, 5545 gi

5546 din 21 decembrie 2016, prin care se propune admiterea proiectului de hotdrAre in
forma 9i cu conlinutul iniliat de primar;

finAnd seama de raportul de avizare a legalitalii proiectului de hotirAre,
inregistrat la nr. 5430 din 13.12.2016, intocmit de secretarul comunei.

VdzAnd ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 5212003 privind
transparenta decizionala in administralia publica ,conform procesului verbal numdrul
5375 din data de 8.12.2Q16;

ln conformitate cu :

- prevederile art.36 alin.2lit. d, alin.6lit. a pct. 14 din arL. 123 alin.(1) Legea nr.
21512001 a administra{iei publice locale republicata, cu modificirile 9i completdrile
ulterioare;

- prevederile art. 8 alin. 2 si 3 lit. d .din Legea serviciilor comunitare de utilitdli
publice nr. 51/2006 republicata, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

- prevederile art. 2 alin. 1 si art. 12 alin. 1 lit. e din Legea serviciului de alimentare cu
api gi de canalizare nr.24112006 republicata, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

- prevederile H.C.L. 1412016 privind infiinlarea Societilii Comerciale SC Apa
Canal Costegti SRL .

in temeiul art..45 alin. 1) din Legea administraliei publice locale nr.215l2OO1,
republicati, cu modificdrile 9i completirile ulterioare, Consiliul local al comunei Costegti,
cu un numir de 13 voturi ,,pentru", adoptd urmitoarea

HOTANANC

Art. 1.- Se aprobi darea Tn administrare 9i exploatare a serviciului public de
alimentare cu apd gi canalizare al comunei Costegti, precum si a infrastructurii tehnico-
edilitare cdtre S.C. Api Canal Costeqti SRL, societate aflati in subordinea Consiliului
local al comunei Costegti, judelul VAlcea.

Art. 2.- Se aprobd Regulamentul de organizare gi funclionare al S. C. Api Canal
Costegti SRL, comuna Costegti, judelul VAlcea, conform anexei nr.1, care face parte
integrantd din prezenta hotirdre.

Art. 3.- Predarea-preluarea bunurilor se face pe bazd de protocol 9i inventar
intocmit de cdtre o comise formati din reprezentanli ai ambelor pi(i, protocol previzut
in anexa nr.2,care face parte integranti din prezenta hotirAre.



Art.4.- Se aproba modelul de contract cadru de furnizare / prestare a serviciului
de alimentare cu apa si de canalizare, contract prevdzut in anexa nr.3,care face parte
integranti din prezenta hotirdre.

Art.5.- Se imputernicegte d-l Pegtereanu Toma - Marius, primarul comunei
Costegti, sd desemneze prin dispozilie, comisia de predare - primire a serviciului de
alimentare cu apd gi canalizare.

Art. 6.- Activitdlile specifice care se dau in administrare citre SC Apa Canal
S.R,L.Costegti sunt:

Art.7. Societatea Comerciald Api Canal Costegti SRL are obligalia si asigure
activitalile specifice pentru toli utilizatorii ( persoane fizice, operatori economici, institulii
publice) de pe teritoriul comunei Costegti gi alte institulii cu care sunt Tncheiate
contracte de furnizare a serviciului de apd gi canalizare.

Art. 8. Drepturile 9i obligaliile pirlilor cu privire la prestarea serviciului public de
alimentare cu api 9i canalizare, inclusiv pentru administrarea activitililor specifice , sunt
cele prevdzute in Regulamentul de organizare gi funclionare a serviciului de alimentare
cu api, al comunei Costegtijudelul VAlcea.

Art. 9. Pdmarul comunei Costegti, judelul VAlcea va asigura ducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotir6ri.

Art. 10.- Prezenta hotir6re se comunicd, prin intermediul secretarului comunei,
Tn termenul previzut de lege, primarului comunei, compartimentului contabilitate din
cadrul primiriei, SC Apd Canal Costegti SRL, lnstituliei Prefectului - Judelului VAlcea,
gi se va aduce la cunogtinla publicd prin afigare.

PRE$EDTNTE DE gEDTNTA,

Costegti 21 decembrie 2016

Avizat pentru legalitate,
Secretar,

BORASCU



ANEXA nr. 2la H.C.L. nr.41/2016

Protocol de Predare-preluare a activitdlii serviciului de alimentare cu apa gi
canalizare gi a infrastructurii tehnico-edilitare.

Nr. de inregistrare predare:
Nr. de inregistrare preluare:

Art. 1. Pirlile
1. Comuna Costesti, cu sediul in Comuna Costegti, Sat Costegti , judelul

VAlcea, av6nd codul fiscal2541509, in calitate de proprietar, care predi
2. Societatea Comerciali Api Canal Gostesti SRL cu sediul in comuna

Costegti sat Costegti judetul Vilcea, CUI 36476464 inregistrat la Registrul
Comerlului sub nr , J38/663/31.08.2016. in calitate de administrator, care preia,

Art.2. Obiectul
Obiectul acestui protocol reprezinti predarea respectiv preluarea in

administrare a activitdlilor specifice serviciului de alimentare cu apa 9i canalizare gi a
infrastructurii tehnico-edilitare necesard desfasuririi acestei activitdti , formatd din
mijloace fixe gi obiecte de inventar:

- inventarul mijloacelor fixe conforrn anexei nr. 1 care face parte
integranti din prezentul protocol.

- inventarul obiectelor de inventar conform anexei nr. 2 care face
parte integranti din prezentul protocol.

Art. 3 Bunurile proprietate publici sau privati a comunei Costegti care fac
obiectul ddrii in administrare nu pot constitui garan{ii de drepturi reale gi nu pot face
obiectul unei executiri silite , fiind inalienabile, inprescriptibile gi insesizabile.

Art.4 (1)Titularul dreptului de administrare poate sd posede, si foloseasci 9i
si dispund de acesta Tn condiliile actului prin care i s-a dat in administrare

(2) ln litigiile privitoare la dreptul de administrare , titularul dreptului va sta
in instanli in nume propriu.

(3) ln litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunulului ce face
obiectul administririi , titularul dreptului de administrare are obligalia sd arate
instanlei cine este titularul dreptului de proprietate conform codului de proceduri
civild.

(4) Titularul dreptului de administrare , rispunde , ?n conditiile legii pentru
prejudiciile cauzate de neindeplinirea obligaliilor ce revin

Art 5. Dispozifii finale
(1). Orice modificare a prezentului protocol se va face numai atunci cind

este conveniti de p5(i.
(2). Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legiturd

cu el, pe care pa(ile nu le pot solutiona pe cale amiabild, vor fi solulionate de
instanlele competente.

Comuna Costegti
Primar

Pegtereanu Toma Marius
Contabil

Crdcand Mihaela Ortansa

SC Apa CanalCostegti SRL
Administrator
Muntean lonici

Reprezentant Consiliul Local Costegti

PRE$EDtNT DE 9EDTNTA,
VASILE

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,
NEAGU VASILE

BORASCU



JUDETUL vAlceR
coMUNA COSTE$T|
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA NR.42.
cu privire la aprobarea Planului de pazi al comunei Gostegti

Consiliul local al comunei Costegti, intrunit in gedinld ordinard in data de 21 decembrie
2016,|a care participd un numir de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in funclie, gedinli
condusd de dl. Borascu Vasile, ales pregedinte de gedinld prin votul deschis al majoritilii
consilierilor in funclie;

Lu6nd in dezbatere:
- expunerea de motive gi proiectul de hotdrAre iniliat de primar cu privire la

aprobarea Planului de pazd al comunei Costegti;
- raportul de specialitate al compartimentului financiar - contabil din cadrul

primiriei, inregistrat la nr. 5431 din 13.12.2016;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, inregistrate la nr. 5544 nr.

5545 9i nr. 5546 din 21.12.2016, prin care se propune admiterea proiectului de hotirdre in
forma gicu conlinutul iniliat de primar;

linAnd seama de raportul de avizare a legalitdlii proiectului de hotirdre, inregistrat la nr.
5430 din 13.12.2016, intocmit de secretarul comunei;

ln conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si proteclia persoanelor, cu modificdrile gi completdrile ulterioare art. 36, alin.
2, lit" d) 9i alin.6, lit. a), punctul 7 din Legea administraliei publice locale, nr.215l2OO1,
republicati, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

ln temeiul art.45 alin. (1), din Legea administraliei publice locale nr.21512001,
republicat6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, cu un numir de 13 voturi "pentru" adopti
urmitoarea

HOTARARE:

Art. 1.- Se aprobd Planul de pazd al comunei Costegti, previzut in anexa nr.1 care face
parte integrantd din prezenta hotdrAre.

Att. 2- Prevederile prezentei hotdrdri, modificd gi completeazd in mod corespunzitor
prevederile Hotdrdriiconsiliului local nr. 32 din 4 aprilie 2014 cu privire la aprobarea planuluide
pazd al comunei Costegti.

Art. 3.- Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotirari, iar secretarul comunei o va aduce la cunogtinli publicd prin afigare.

Art. 4.- Primarul comunei Costegti, dl. Pegtereanu Toma Marius, va lua mdsuri de
aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri, iar secretarul comunei o va comunica
lnstituliei Prefectului - Judelului VAlcea, in vederea efectuirii controlului de legalitate,
lnspectoratuluide Politie Judetean VAlcea gi Postuluide Polilie Costegti.

Costegti 21 decembrie 2016

PREgEDTNTE DE $EDtNTA,

BORASCU VASILE

.('

Avizat pentru legalitate,



JUDETUL VALCEA
coMUNA COSTE$TI
CONSILIUL LOCAL

HOTANAREA Nr.43.
cu privire la completarea HotirArii consiliului local nr. 16 din 28 iulie 1999, cu modificirile gi

completirile ulterioare, referitcare la inventarul bunurilor care apa(in domeniului public al
comunei Costegti

Consiliul local al comunei Costegti, Tntrunit in gedinld ordinard, publicd, in data de 21

decembrie 2016,la care participi un numdr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in funclie,
gedinla condusd de domnul Boriscu Vasile, ales pregedinte de gedinld prin votul deschis al

majoritilii consilierilor in funclie;
LuAnd in dezbatere:

- expunerea de motive gi proiectul de hotdrire iniliat de primar cu privire la completarea
HotirArii consiliului local nr. 16 din 28 iulie 1999, cu modificdrile gi completiirile ulterioare,
referitoare la inventarului bunurilor care apa(in domeniului public al comunei Costegti;

- raportul de specialitate al compartimentului financiar - contabil din cadrul primiriei,
inregistrat la nr. 5431 din 13.12.2016;

- raportul de avizare a legalitilii proiectului de hotirdre, inregistrat la nr. nr. 5430 din
13.12.2016, intocmit de secretarul comunei;

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, inregistrate la nr. 5544 nr. 5545 gi

nr. 5546 din 21J122016, prin care se propune admiterea proiectului de hotirAre in forma 9i cu
conlinutul iniliat de primar;

Viz6nd ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta
decizionala in administralia publica ,conform procesului verbal numdrul 5375 din data de
13.12.2016;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 21311998 privind proprietatea publici gi regimul juridic

al acesteia, cu modificirile gi completdrile ulterioare,H.C.L. nr.16/1999 gi anexei nr.24 din H.G. nr.

1.36212001 privind inventarul bunurilor care apa(in domeniului public al comunei Costegti;
in temeiul art. 36 alin. (2), lit. c) gi arl. 45 alin. 3 din Legea administraliei publice locale nr.

21512001, republicat5, cu modificirile gi completdrile ulterioare, cu un numdr de 13 voturi ,,pentru",
adoptd urmdtoarea

HOTARARE:

Art. 1. - Hotdrdrea consiliului local nr. 16 din 28 iulie 1999 cu privire la insugirea de cdtre
consiliul local a inventarului domeniului public al comunei Costegti, care a stat la baza emiterii H.G.

136212001 - Anexa nr. 24 privind inventarul bunurilor care apa(in domeniului public al comunei
Costegti, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se completeazd conform prevederilor prezentei
hotdrAri, dupi cum urmeazd'.

a) secliunea I "Bunuri imobile" se completeazd cu pozilia 350 conform anexei nr. 1, care
face parte integranti din prezenta hotdrOre.

Afi' 2.- Primarul comunei va lua misuri pentru actualizarea in mod corespunzitor a datelor
din evidenla contabili gi a inventarului bunurilor apa(inind domeniului public de interes local gi

privat al comunei.
Art. 3.- Secretarul comunei Costegti va comunica prezenta hotdrAre Primarului comunei

Costegti,Consiliului Judelean Vilcea - Compartimentul Administrarea Domeniului Public in vederea
promovdrii unui proiect de Hotdrdre a Guvernului, lnstituliei Prefectului - Judelul Vdlcea, in vederea
efectuarii controlului de legalitate,compartimentului contabilitate din cadrul Primdriei Costegti 9i o va
face publici prin afigare.

Costegti 21 decembrie 201 6

PREgEDTNTE DE $EDINTA,

BORASCU VASILE

vizat pentru legalitate,
Secretar,

NEAGU VA$ILE
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JUDETUL VALCEA
coMUNA COSTE$T|
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA NR.44.
cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare din data de 14.12.2016, dintre UAT
Horezu gi UAT Costegti privind asigurarea cu resurse financiare a dotdrii Centrului de
intervenlie al ISU ,,General Magheru", judelulVAlcea - Brigada de lntervenlie Horezu

Consiliul local al comunei Costegti, intrunit in gedinld ordinard, publicd, in data de 21

decembrie 2016, la care participi un numdr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieriin funclie,
gedinli condusi de dl. Boriscu Vasile, ales pregedinte de gedinla prin votul deschis al majoritdlii
consilierilor in funclie;

Ludnd in dezbatere:
- expunerea de motive gi proiectul de hotdrAre iniliat de primar cu privire la aprobarea

Protocolului de colaborare din data de 14.12.2016, dintre UAT Horezu gi UAT Costegti
privind asigurarea cu resurse financiare a dotirii Centrului de intervenlie al ISU ,,General
Magheru", judelulVAlcea - Brigada de lntervenlie Horezu;

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul primdriei, inregistrat la nr. 5431 din
13.12.2016:

- avizele comisiilor de specialitate a consiliului local, inregistrate \anr.5544,5545 gi 5546
din 21 decembrie 2016, prin care se propune admiterea proiectului de hotirAre in forma gi cu
conlinutul iniliat de primar;

JinAnd seama de raportul de avizare a legalitdlii proiectului de hotir6re, inregistrat la nr.
5430 din 13.12.2016, intocmit de secretarul comunei.

Vdzdnd ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta
decizionala in administralia publica ,conform procesului verbal numdrul 5375 din data de
8.12.2016;

in conformitate cu:
- prevederile art. 35, alin. 1, din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. 2), lit. d) gi alin. 6, lit. a), punctul 8, din Legea nr.21512001,

republicatd, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
in temeiul art.45 alin. 1) din Legea administraliei publice locale nr.21512001, republicatd,

cu modificdrile gicompletdrile ulterioare, cu un numdrde 13 voturi,,pentru", adoptd urmdtoarea

HOTANANE:
Art. 1.- Se aprobd Protocolul de colaborare din data de 14.12.2016, dintre UAT Horezu

gi UAT Costegti privind asigurarea cu resurse financiare a dotirii Centrului de intervenlie al
ISU ,,General Magheru", judelulVAlcea - Brigada de lntervenlie Horezu, conform anexei care
face parte integrantd din prezenta hotdrire.

Att. 2.- Primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotiriri, fiind imputernicit pentru semnarea protocolului.

Art. 3.- Prezenta hotirAre se comunicd, prin intermediul secretarului comunei, in termenul
prevdzut de lege, primarului comunei, compartimentului de resort din cadrul primiriei, lnstituliei
Prefectului- JudetuluiVdlcea, gi se va aduce la cunogtinld publici prin afigare.

PRE$EDtNTE DE $EDTNTA,

BORASCU VASILE

Costegti 21 decembrie 201 6

Avizat pentru legalitate,
Secretar,

NEAGU VASILE



JUDETUL VALCEA
coMUNA COSTE$T|
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREANR.45.
cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare din data de 15.12.2016, dintre UAT

Horezu gi UAT Costegti, pentru suslinerea financiari a Serviciului Public Comunitar Local
pentru Evidenla Populaliei Horezu

Consiliul local al comunei Costegti, intrunit in gedinli ordinari, publici, in data de 21
decembrie 2016,|a care participi un numir de 13 consilieri din totalul de 13 consilieriin funclie,
gedinla condusi de dl. Bordscu Vasile, ales pregedinte de gedinli prin votul deschis al majoritdlii
consilierilor in funclie;

Ludnd ?n dezbatere:
- expunerea de motive gi proiectul de hotirAre iniliat de primar cu privire la aprobarea

Protocolului de colaborare din data de 15.12.2016, dintre UAT Horezu gi UAT Costegti,
pentru suslinerea financiari a Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenta Populaliei
Horezu;

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul primdriei, inregistrat la nr. 5431 din
13.12.2016;

- avizele comisiilor de specialitate a consiliului local, inregistrate la nr.5544,5545 9i 5546
din 21 decembrie 2016, prin care se propune admiterea proiectului de hotdrdre in forma gi cu
conlinutul iniliat de primar;

linAnd seama de raportul de avizare a legalitilii proiectului de hotdrdre, inregistrat la nr.
5430 din 13.12.2016, intocmit de secretarul comunei.

Vdzdnd ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta
decizionala in administralia publica ,conform procesului verbal numdrul 5375 din data de
8.12.2016;

in conformitate cu:
- prevederile art. 35, alin. 1, din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu

modificirile gi completdrile ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. 2), lit. d) gi alin. 6, lit. a), punctul B, din Legea administra{iei

publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
in temeiul arl. 45 alin. 1) din Legea administraliei publice locale nr. 2151200,1, republicati,

cu modificirile gi completirile ulterioare, cu un numdr de 13 voturi ,,pentru", adoptd urmdtoarea

HOTANARE:

Art. 1.- Se aprobd Protocolul de colaborare din data de 15.12.2016, dintre UAT Horezu
gi UAT Costegti, pentru suslinerea financiard a Serviciului Public Comunitar Local pentru
Evidenla Populaliei Horezu, conform anexei care face parte integranti din prezenta hotdrdre.

Art. 2.- Primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotdrAri, fiind imputernicit pentru semnarea protocolului.

Art. 3.- Prezenta hotdrAre se comunicd, prin intermediul secretarului comunei, in termenul
previzut de lege, primarului comunei, compartimentului de resort din cadrul primdriei, lnstituliei
Prefectului- Judetului Vdlcea, gi se va aduce la cunogtin!5 publici prin afigare.

PRE$EDTNTE DE gEDtNTA,

Costegti 21 decembrie 2016

Avizal pentru legalitate,
Secretar,

NEAGU VASILEILEBORASCU

&^{w



JUDETUL vAr_cEn
coMUNA COSTE$T|
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA NR.46.

cu privire la organizarea relelei gcolare a unitdtilor de invdlim6nt preuniversitar
pentru anul gcolar 2017-201g din cadrut tocatitaiii costegti

Consiliul local al comunei Costegti, intrunit in gedinli ordinard, public6, in data21 decembrie 2016, la care participi un numdr Oe tg consilieri din totalul de 13
consilieri in funclie, gedinld condusd de dl. Bordscu Vasile ,ales preledinte degedinld prin votul deschis al majoritd{ii consilierilor in funclie;

Ludnd in dezbatere:
- Adresa lnspectoratului $colar Judetean VAlcea nr. 6493/0g.12.2016 privind

organizarel 1elelei gcolare a unitililor de invilimAnt preuniversitar pentru anulgcolar 2017-2018 din cadrul locatitalii Costegti ;

- expunerea. de motive gi proiectul de hotirdre iniliat de primar cu privire laorganizarea 
_refelei. gcolare. a g.1lfaJipr de invdldmAnt preuniversitar plntru anulgcolar 2017-2018 din cadrut localiti{ii Costegti

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul primiriei, inregistrat lanr. 5431 din 13.12.2016:
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, inregistrate la nr. 5544,

5545 9i 5546 din 21'12.2016, prin care se propune admiterea pror:ectului de hotdrAre
in forma gi cu con{inutul inifiat de primar;

JinAnd seama de raportul de- avizare a legalititii proiectului de hotirare,
inregistrat la nr. 5430 din 13.12.2016, intocmit de seiretarul comunei;

Vizdnd ca sunt. respectate prevederile arL. 7 din Legea nr. S2l20e3 privind
transparenta decizionala in administralia publica ,conform procesului verbal numirul
5375 din data de 8.12.2016;

in conformitate cu prevederile art. 61 alin 2 din Legea educaliei nationale
nr.1/2011 9i prevederile Metodologiei privind fundamentarda cifrei de gcolarizare
pentru invdldmdntul preuniversitar de_ s_tat finanlat de la bugetele locall gi de la
bugetului de stat aprobatd prin o.M.E.c.s. nr. ssi6t27.10.201s 

;

ln temeiul art.45 alin. (1) din Legea administra{iei publice tocale nr.21st2OO1,
republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare,cu un numir de 13 voturi
,,pentru", adoptd urmdtoarea

HoTAnAne:
Art. 1'- Se aprobd organizarea refelei gcolare a unitdlilor de invdlimdnt

preuniversitar pentru anul gcolar 2017-2Q18 din cadrul localitdlii Costegti ,conformanexei nr.1, care face parte integrantd din prezenta hotirdre.
Art'z.- Prezenta hotdrdre va fi inaintati lnstitutiei Prefectului - Judetului

VAlcea, in vederea efectudrii controlului pentru legalitatb precum 9i tnspector;il;
$colar Jude{ean V6lcea .

PRE$EDtNTE DE gEDtNTA,

COstegti 21 decembrie 2016

Avizat pentru legalitate,

W

BORASCU
Secretar,



JUDETUL vAlcen
coMUNA COSTE$TI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1

la Hotdrirea consiliului local nr.4612016

Costegti 21 decembrie 2016

Avizat pentru legalitate,
Secretar,

NEAGU VASILE

Organizarea relelei gcolare a unitililor de invilimAnt preuniversitar pentru anul
gcolar 2017-2018 din cadrul localitSlii Costegti

PRE$EDTNTE DE gEDINTA,

-BORASCU 
VASILE

Nr.
crt Unitatea de invdlimAnt Tip unitate

1. $coala GimnazialS Ferigile Costegti
Unitate cu personalitate

iuridicd
2. Scoala Primari Bistrita Structura

3.
Gridinila cu Program Normal , Costegti,

com. Costesti
Structura

4.
Gridinila cu Program Normal , Bistrila,

com. Coste$ti
Structura

5.
Grddinila cu Program Normal , Pietreni,

com. Coste$ti
Structura


