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A N U N Ţ 
 

        Primăria comunei Costeşti informează că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supun dezbaterii publice 
următoarele proiecte de hotărâre :  

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea aderării comunei Costești la Asociația  
comunelor din România. 

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si  
functionare al Bibliotecii publice comunale ” General Nicolae Ciobanu “ comuna Costești, 
județul Vâlcea.  

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea  Calendarului de activități cultural-sportive  
organizate la nivelul comunei Costești,cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la  
1 decembrie 1918 – Alba-Iulia și a sărbătorilor de iarnă, pentru anul 2018. 

4. Proiect de hotarâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
local Costeşti, nr. 16 din 28 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Costeşti . 

5. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor  
tehnico- economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „ Asfaltare drumuri de interes 
local în comunele Bărbătești,Pietrari și Costești” .  

6. Proiect de hotarâre cu privire la înfințarea Serviciului de iluminat public al 
comunei  

Costești, județul Vâlcea. 
7. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire și  

aplicare a taxei speciale de salubrizare și instituirea taxei speciale de salubrizare la nivelul 
comunei Costești, județul Vâlcea. 

8. Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. 
  
      Proiectele de hotărâre pot fi studiate în cadrul Primăriei comunei Costeşti, la biroul 
Secretariat, la avizierul amplasat în incinta instituţiei cât şi la adresa de internet 
www.comuna-costesti.ro.  
 
         Recomandările scrise al cetăţenilor cu privire la proiectele de acte normative supuse 
dezbaterii publice, pot fi de puse la  biroul secretariat din cadrul Primăriei comunei Costeşti, 
transmise la fax. 0250863330, sau în format electronic , la adresa de e-mail: 
primăria_costesti@yahoo.com , până la data de  15.11.2018. 
  
 

Responsabil cu aplicarea Legii 52/2003 
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