
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

cu privire la aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico- economici 
pentru  obiectivul de investiţii  „Modernizare și amenajare centru civic comuna 

Costești,județul Vâlcea ”  . 
 
 Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, în data ____ 2021, la care 
participă un număr de __ consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, şedinţă condusă de domnul 
consilier local Butoi Dumitru , ales preşedinte de şedinţă prin votul deschis al majorităţii consilierilor 
în funcţie, în şedinţa ordinară din  25 februarie 2021 ; 
 
 Luând în dezbatere: 

- referat de aprobare înregistrat la nr. 1141   din  29 martie 2021 şi proiectul de hotărâre 
iniţiat de primar cu privire la aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico- economici pentru  
obiectivul de investiţii  „Modernizare și amenajare centru civic comuna Costești,județul Vâlcea ” ; 

- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primăriei, înregistrat la nr. -
1142   din  29 martie 2021; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. __, __ , şi __ din 
____ 2021, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu conţinutul iniţiat de 
primar; 
           Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala în administraţia publica ,conform procesului verbal numărul  ____   din  _____ 2021;     
            În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale , cu modificările şi completările ulterioare , prevederile   art. 129  alin. (2)  litera b) şi 
alin (4), litera d) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ ; 
          În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 
administrativ,, cu un număr de ___ voturi „pentru”, adoptă următoarea 

 
H O T Ă R Â R E : 

 
  Art.1. - Se aprobă Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico- economici pentru  
obiectivul de investiţii  „Modernizare și amenajare centru civic comuna Costești,județul 
Vâlcea ”, întocmit de S.C.PODRUM PROIECT S.R.L. – Rm. Vâlcea, în anul 2020,in forma 
prevăzută in Anexa 1,care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Primarul comunei Costeşti,în calitate de ordonator principal de credite, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, informând periodic consiliul local asupra modului de 
aducere la îndeplinire. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se va comunica prin, grija secretarului general al comunei 
Costești, Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea in vederea efectuării controlului legalităţii , domnului 
Pestereanu Toma Marius, primarul comunei Costeşti, judetul Valcea,şi compartimentului financiar – 
contabil, impozite și taxe, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești și o va 
face  publica  prin afisare la sediu Primăriei comunei Costești și pe site-ul Primăriei comunei 
Costești .  
                                                                                                                   Costeşti  ________ 2021. 
 
 
                       Iniţiator,                                                           Avizat pentru legalitate, 
                    P R I M A R ,                                                           Secretar general, 
 
      Marius – Toma  PEŞTEREANU                                             Vasile  NEAGU  

 
 
 

 



 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
       - PRIMAR – 
Nr. 1141   din  29 martie 2021. 

 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

la proiectul de hotarare cu privire la   aprobarea Proiectului Tehnic și a 
indicatorilor tehnico- economici pentru  obiectivul de investiţii  „Modernizare și 

amenajare centru civic comuna Costești,județul Vâlcea ”  . 
. 

 
 
 
 
 

 Având în vedere  Proiectul Tehnic și indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul 
de investiţii „Modernizare și amenajare centru civic comuna Costești,județul Vâlcea ”, întocmit 
de S.C.PODRUM PROIECT S.R.L. – Rm. Vâlcea, în anul 2020,,  este necesar ca în conformitate 
cu prevederile art. 44 alin. (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu 
modificările şi completările ulterioare , prevederile   art. 129  alin. (2)  litera b) şi alin (4), 
litera d) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, să fie aprobat prin hotărârea 
consiliului local.  
 
 
       Fata de cele prezentate msi sus, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de 
hotarare cu privire la   aprobarea Proiectului Tehnic și indicatorii tehnico- economici pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare și amenajare centru civic comuna Costești,județul Vâlcea 
”, întocmit de S.C.PODRUM PROIECT S.R.L. – Rm. Vâlcea, în anul 2020 . 
 

 
 

 
                                                     P R I M A R, 

 
Marius – Toma  PEŞTEREANU                                              

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
ACHIZIȚII PUBLICE 
Nr. 1142   din  29 martie 2021. 

 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  
 

la proiectul de hotarare cu privire la  aprobarea Proiectului Tehnic și indicatorii 
tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare și amenajare 

centru civic comuna Costești, județul Vâlcea ”. 
 

 
 

           Având în vedere  Proiectul Tehnic și indicatorii tehnico- economici pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare și amenajare centru civic comuna Costești, 
județul Vâlcea ”, întocmit de S.C.PODRUM PROIECT S.R.L. – Rm. Vâlcea, în anul 2020,  
este necesar ca în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1), din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare , prevederile   art. 
129  alin. (2)  litera b) şi alin (4), litera d) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ 
, să fie aprobat prin hotărârea consiliului local.  
 
       Fata de cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea proiectul de hotarare cu 
privire la   aprobarea Proiectului Tehnic și indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare și amenajare centru civic comuna Costești,județul Vâlcea ”, 
întocmit de S.C.PODRUM PROIECT S.R.L. – Rm. Vâlcea, în anul 2020, in cadrul ședinței 
consiliului local . 
 
 

 
 

 
RESPONSABIL  ACHIZIȚII  PUBLICE 

 
 

Cătălin – Constantin COCHIRLĂ 
 
 
 
 
 
 

 


