
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

-  PROIECT -  
HOTĂRÂREA NR. __ 

privind încetarea apicabilității Hotărârii Consiliului local Costești, nr. 8 din 
26 ianuarie 2011, cu privire la darea în administrare Asociației Kogayon, coadministrator 
al Parcului Național Buila-Vânturarița, a terenului cu suprafața de 1156,88 m.p., situat în 
punctul „ Zlamene „ pentru realizarea unui Centru de vizitare al Parcului Național Buila-

Vânturarița, prin proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii Parcului Național Buila-
Vânturarița și creșterea capacității instituționale de gestionare a sitului Natura 2000”, 

finanțat prin POS Mediu – Axa prioritară 4 . 
 

 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:  
              - referatul de aprobare înregistrat la nr. 1529 din  16.03.2021 şi proiectul de hotărâre 
iniţiat de primar privind încetarea apicabilității Hotărârii Consiliului local Costești, nr. 8  
din 26 ianuarie 2011, cu privire la darea în administrare Asociației Kogayon, coadministrator al 
Parcului Național Buila-Vânturarița, a terenului cu suprafața de 1156,88 m.p., situat în punctul „ 
Zlamene „ pentru realizarea unui Centru de vizitare al Parcului Național Buila-Vânturarița, prin 
proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii Parcului Național Buila-Vânturarița și creșterea capacității 
instituționale de gestionare a sitului Natura 2000”, finanțat prin POS Mediu – Axa prioritară 4 ; 
 -  adresa Primăriei comunei Costești, județul Vâlcea, înregistrată la nr. 1305 din 
05.04.2011, adresată Asociației Kogayon ; 
 - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Costești, înregistrat la nr. 1530 din  16.03.2021; 
 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr.__, nr. __şi nr. 
___ din, -  aprilie 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  ___aprilie 2021;     
             În conformitate cu prevederile art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) 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 A R E : 
 

Art.1. -  Se aprobă încetarea apicabilității Hotărârii Consiliului local Costești, nr. 8  
din 26 ianuarie 2011, cu privire la darea în administrare Asociației Kogayon, coadministrator al 
Parcului Național Buila-Vânturarița, a terenului cu suprafața de 1156,88 m.p., situat în punctul „ 
Zlamene „ pentru realizarea unui Centru de vizitare al Parcului Național Buila-Vânturarița, prin 
proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii Parcului Național Buila-Vânturarița și creșterea capacității 
instituționale de gestionare a sitului Natura 2000”, finanțat prin POS Mediu – Axa prioritară 4 . 
         Art.2. - Prezenta hotărâre se va comunica prin, grija secretarului general al comunei 
Costești , Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea in vederea efectuării controlului asupra legalităţii 
acesteia , Primarului comunei Costești, Compartimentului financiar – contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești, Asociației Kogayon şi se va aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare și pe site-ul Primăriei comunei Costești, județul Vâlcea 
,www.comuna-costesti.ro  . 

                                                                                  Costeşti   -  ___aprilie 2021. 
                    Iniţiator,                                                                Avizat pentru legalitate, 
                P R I M A R,                                                            SECRETAR  GENERAL                              
    Marius – Toma PEŞTEREANU                                                 Vasile  NEAGU 

http://www.comuna-costesti.ro/
http://www.comuna-costesti.ro/


 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
      - PRIMAR – 
Nr. 1529 din  16.03.2021. 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind încetarea apicabilității Hotărârii Consiliului local 
Costești, nr. 8 din 26 ianuarie 2011, cu privire la darea în administrare Asociației 
Kogayon, coadministrator al Parcului Național Buila-Vânturarița, a terenului cu 
suprafața de 1156,88 m.p., situat în punctul „ Zlamene „ pentru realizarea unui 

Centru de vizitare al Parcului Național Buila-Vânturarița, prin proiectul 
„Îmbunătățirea infrastructurii Parcului Național Buila-Vânturarița și creșterea 

capacității instituționale de gestionare a sitului Natura 2000”, finanțat prin POS 
Mediu – Axa prioritară 4 . 

 
 
           Având în vedere că, din anul 2011 și până în prezent, nu a fost realizat obiectivul 
propus de Asociația Kogayon, coadministrator al Parcului Național Buila-
Vânturarița,pentru care a fost dat în administrare terenul în suprafața de 1156,88 m.p., 
situat în punctul „ Zlamene „ pentru realizarea unui Centru de vizitare al Parcului 
Național Buila-Vânturarița, prin proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii Parcului Național 
Buila-Vânturarița și creșterea capacității instituționale de gestionare a sitului Natura 
2000”, finanțat prin POS Mediu – Axa prioritară 4, am inițiat proiectul de hotărâre privind 
încetarea apicabilității Hotărârii Consiliului local Costești, nr. 8 din 26 ianuarie 2011, cu 
privire la darea în administrare Asociației Kogayon, coadministrator al Parcului Național 
Buila-Vânturarița, a terenului cu suprafața de 1156,88 m.p., situat în punctul „ Zlamene „ 
pentru realizarea unui Centru de vizitare al Parcului Național Buila-Vânturarița, prin 
proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii Parcului Național Buila-Vânturarița și creșterea 
capacității instituționale de gestionare a sitului Natura 2000”, finanțat prin POS Mediu – 
Axa prioritară 4 ; 
 
            Faţă de cele arătate mai sus supun spre dezbatere şi aprobare acest proiect de 
hotărâre, privind încetarea apicabilității Hotărârii Consiliului local Costești, nr. 8  
din 26 ianuarie 2011, cu privire la darea în administrare Asociației Kogayon, 
coadministrator al Parcului Național Buila-Vânturarița, a terenului cu suprafața de 
1156,88 m.p., situat în punctul „ Zlamene „ pentru realizarea unui Centru de vizitare al 
Parcului Național Buila-Vânturarița, prin proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii Parcului 
Național Buila-Vânturarița și creșterea capacității instituționale de gestionare a sitului 
Natura 2000”, finanțat prin POS Mediu – Axa prioritară 4 ; 
 

 
 

  P R I M A R , 
 
 

                                                      Marius – Toma PEŞTEREANU               
 
 
 
 



JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
Nr. 1530 din  16.03.2021. 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind încetarea apicabilității Hotărârii Consiliului local 
Costești, nr. 8 din 26 ianuarie 2011, cu privire la darea în administrare Asociației 
Kogayon, coadministrator al Parcului Național Buila-Vânturarița, a terenului cu 
suprafața de 1156,88 m.p., situat în punctul „ Zlamene „ pentru realizarea unui 

Centru de vizitare al Parcului Național Buila-Vânturarița, prin proiectul 
„Îmbunătățirea infrastructurii Parcului Național Buila-Vânturarița și creșterea 

capacității instituționale de gestionare a sitului Natura 2000”, finanțat prin POS 
Mediu – Axa prioritară 4 . 

 
 
 
 
           Având în vedere că, din anul 2011 și până în prezent, nu a fost realizat obiectivul 
propus de Asociația Kogayon, coadministrator al Parcului Național Buila-
Vânturarița,pentru care a fost dat în administrare terenul în suprafața de 1156,88 m.p., 
situat în punctul „ Zlamene „ pentru realizarea unui Centru de vizitare al Parcului 
Național Buila-Vânturarița, prin proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii Parcului Național 
Buila-Vânturarița și creșterea capacității instituționale de gestionare a sitului Natura 
2000”, finanțat prin POS Mediu – Axa prioritară 4, am fost inițiat proiectul de hotărâre 
privind încetarea apicabilității Hotărârii Consiliului local Costești, nr. 8 din 26 ianuarie 
2011, cu privire la darea în administrare Asociației Kogayon, coadministrator al Parcului 
Național Buila-Vânturarița, a terenului cu suprafața de 1156,88 m.p., situat în punctul „ 
Zlamene „ pentru realizarea unui Centru de vizitare al Parcului Național Buila-
Vânturarița, prin proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii Parcului Național Buila-
Vânturarița și creșterea capacității instituționale de gestionare a sitului Natura 2000”, 
finanțat prin POS Mediu – Axa prioritară 4 ; 
 
            Faţă de cele arătate mai sus, consider oportun și legal supunnerea spre 
dezbatere şi aprobare a acestui proiect de hotărâre, privind încetarea apicabilității 
Hotărârii Consiliului local Costești, nr. 8 din 26 ianuarie 2011, cu privire la darea în 
administrare Asociației Kogayon, coadministrator al Parcului Național Buila-Vânturarița, 
a terenului cu suprafața de 1156,88 m.p., situat în punctul „ Zlamene „ pentru realizarea 
unui Centru de vizitare al Parcului Național Buila-Vânturarița, prin proiectul 
„Îmbunătățirea infrastructurii Parcului Național Buila-Vânturarița și creșterea capacității 
instituționale de gestionare a sitului Natura 2000”, finanțat prin POS Mediu – Axa 
prioritară 4 ; 
 
 

  I N S E C T O R , 
 
                                                      Victor – Aurel  CIORANU               
                           


