
 
R O M Â N I A 

Judeţul BUZĂU                
Comuna COSTEŞTI 

 CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului  de 
investiții Amenajare alei pietonale sat Costești, comuna Costești, 

 județul Buzău 
 

Consiliul Local al comunei COSTEŞTI, judeţul BUZĂU; 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei COSTEŞTI, judetul BUZĂU, 
înregistrată cu numărul  2243/23.04.2021;  

- raportul de specialitate al viceprimarului comunei COSTEŞTI, înregistrat cu 
numărul 2252/23.04.2020; 

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
al comunei COSTEŞTI;  

- avizul de legalitate al secretarului general al comunei, dat pe proiectul de 
hotărâre; 

- prevederile HCL Costesti nr. 17/2021 privind aprobarea Planului anual de 
achizitii publice pentru anul 2021; 

- prevederile Anexei nr. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
privind Lista cuprinzand bunurile care apartin domeniului public al comunei, 
orasului, municipiului; 

În temeiul art. 139, alin. (1), art. 197, alin. (1), (2) si (4) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aproba Devizul General si indicatorii tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investitii Amenajare alei pietonale sat Costești, comuna Costești, 
 județul Buzău  potrivit anexei, parte integranta a prezentei hotarari. 
  



Art. 2. Sumele aferente implementarii obiectivului de  investitii Amenajare 
alei pietonale sat Costești, comuna Costești, județul Buzău, se asigură din bugetul 
local: 95187,29  lei  fără TVA , respectiv 113272,88 lei cu TVA. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștinţă publică, respectiv se 
comunică Primarului Comunei COSTEŞTI, Instituţiei Prefectului Judeţului 
BUZĂU, Compartimentului Contabilitate, persoanelor și instituţiilor interesate, în 
condiţiile și termenele prevăzute de lege de către secretarul general al UAT 
Comuna COSTEŞTI. 

 
 
 

        PREȘEDINTE DE SEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ                                             
CONSTANTIN CRISTIAN             Secretar general,                                                  

                                       STAN NICOLETA-MONICA 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în şedinţa 
ordinară din 28.05.2021 cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi pentru,  --  vot 
împotrivă, -- abţinere, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 11       
consilieri prezenţi la şedinţă.  
 

 
 
 

	


