
R O M Â N I A 

Judeţul BUZĂU 

Comuna COSTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea alocării sumei de 500 lei Școlii Gimnaziale Costești in 
vederea realizării ceremoniei de încheiere a proiectului intenațional 

ETWINNING  
 

Consiliul Local al comunei Costesti, judeţul Buzau; 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a primarului comunei Costesti, judetul Buzau, 
înregistrat cu numărul 3068/09.06.2021;  

- raportul de specialitate al compartimentului de resort al Primarului comunei 
Costesti, înregistrat cu numărul 3069/09.06.2021 ; 

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

- avizul de legalitate al secretarului comunei, dat pe proiectul de hotărâre; 
- prevederile HCL Costesti nr. 15/2021 privind aprobarea bugetului comunei 

Costesti, judetul Buzau pe anul 2021; 
- cererea nr. 3044/09.06.2021 a doamnei Coliof Denisa-Carmen, professor 

titular la Școala Gimnazială Costești; 
- art. 129, alin. (7), lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- prevederile art. 20, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 
În temeiul art. 139, alin. (1), art. 197, alin. (1), (2) si (4) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 



Art. 1.  Se aproba alocarea sumei de 500 lei  din bugetul local in vederea 
realizării ceremoniei de încheiere a proiectului internațional ETWINNING, 
desfășurat în parteneriat cu o școală din orașul Istanbul, Turcia.. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de 
specialitate. 

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

 
 
 

        PREȘEDINTE DE SEDINŢĂ              Contrasemneaza 
 GUȘĂ IONEL   Secretar general al comunei,   
        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  13   
voturi pentru,  -  vot împotrivă, -  abţinere, din numărul total de 13 consilieri  
locali în funcţie şi  13   consilieri prezenţi la şedinţă.  
 
 
 
 
 
 
 


