
 
R O M Â N I A 

Judeţul BUZĂU                
Comuna COSTEŞTI 

 CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului  de investiții ”Extindere Iluminat 

Public Stradal la DC156, Costești-Budișteni, comuna Costești, județul Buzău” 

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

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Costești, judetul Buzău, înregistrat cu numărul  
4295/30.08.2021;  

- raportul de specialitate al viceprimarului comunei Costești  înregistrat cu numărul 4296/30.08.2021; 
- 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 
”Extindere Iluminat Public Stradal la DC156, Costești-Budișteni, comuna Costești, județul Buzău”  potrivit 
anexei, parte integrantă a prezentei hotarari. 
 Art. 2. Sumele aferente implementarii obiectivului de  investitii ”Extindere Iluminat Public Stradal la 

DC156, Costești-Budișteni, comuna Costești, județul Buzău”, se asigură din bugetul local: 265935,31  lei  fără 
TVA , respectiv 316463,02  lei cu TVA. 

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

 
        PREȘEDINTE DE SEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ                                            

Maxim Ciprian                Secretar general,                                              
                                         STAN NICOLETA-MONICA 
                                                                                                               
                        
COSTESTI,  30.09.2021  
Nr. 53 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în şedinţa ordinară din 30.09.2021 cu 

respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 
de 12 voturi pentru,  --  vot împotrivă,-- abţinere, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi     12 

consilieri prezenţi la şedinţă.  



  
R O M Â N I A 

Judeţul BUZĂU                
Comuna COSTEŞTI 

 PRIMAR 
 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului  de investiții ”Extindere Iluminat 

Public Stradal la DC156, Costești-Budișteni, comuna Costești, județul Buzău” 

 
Primarul comunei COSTEŞTI, judeţul BUZĂU; 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Costești, judetul Buzău, înregistrat cu numărul  
4295/30.08.2021;  

- raportul de specialitate al viceprimarului comunei Costești  înregistrat cu numărul 4296/30.08.2021; 
- 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 
”Extindere Iluminat Public Stradal la DC156, Costești-Budișteni, comuna Costești, județul Buzău”  potrivit 
anexei, parte integrantă a prezentei hotarari. 
 Art. 2. Sumele aferente implementarii obiectivului de  investitii ”Extindere Iluminat Public Stradal la 

DC156, Costești-Budișteni, comuna Costești, județul Buzău”, se asigură din bugetul local: 265935,31  lei  fără 
TVA , respectiv 316463,02  lei cu TVA. 

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

STAN NICOLETA-MONICA                                    
        
    

 
 
COSTESTI,     30.08.2021 
NR. 48 
 
 
 
 



 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA COSTESTI 
PRIMAR 

NR. 4295/30.08.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului  de investiții ”Extindere Iluminat 

Public Stradal la DC156, Costești-Budișteni, comuna Costești, județul Buzău” 

 

Domnilor consilieri, 
Codul administrativ stabileste la art. 129, alin. (2), lit. b) in sarcina autorităților locale competențe legale 

privind dezvoltarea economic-socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor 
necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în domeniul protecției mediului, a gospodăririi 
apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor. În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Local, la propunerea 
primarului, aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investții de ineters local, în condițiile 
legii. 

Art. 44 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, prevede că documentațiile tehniico-

economice ale obiectivelor de investiții noi, a caror finatare se asigură integral sau în completare din bugetele 

locale, se aprobă de autoritățile deliberative. 
Referitor la modul de finanțare a investiției, menționez că pentru realizarea investiției este necesară 

aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici, iar sumele necesare realizarii investitiei se 
asigură din bugetul local în valoare de 265935,31  lei  fără TVA , respectiv 316463,02  lei cu TVA. 
 Se are în vedere extinderea rețelei de iluminat public stradal pe o lungime de 840 m pe drumul 
communal DC156 din Costești până la intrarea în localitatea Budișteni. Rețeaua se va executa în extravilan, la 
limita de proprietate, pe teren aparținând domeniului public al comunei Costești. Rețeaua se va executa pe stâlpi 
din țeava de oțel zincat de 7 m, plantați în fundații de beton. Iluminatul se va realize cu corpuri de iluminat de 
exterior echipate cu lămpi tip LED cu puterea de 50 W. Stâlpii vor fi amplasati la 0,6 m față de limita de 
proprietate. 

Pentru reazlizarea investiției este necesară aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-
economici. 

Fata de cele aratate, supunem spre dezbatere si aprobare Consiliului local al comunei Costesti, proiectul 
de hotarare initiat. 

 
Primar, 
GIOABĂ NICOLAE 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA COSTESTI 

Viceprimar 
NR. 4179/23.08.2021 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului  de investiții ”Extindere Iluminat 

Public Stradal la DC156, Costești-Budișteni, comuna Costești, județul Buzău” 

 
Codul administrativ stabileste la art. 129, alin. (2), lit. b) in sarcina autorităților locale competențe legale 

privind dezvoltarea economic-socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor 
necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în domeniul protecției mediului, a gospodăririi 
apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor. În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Local, la propunerea 
primarului, aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investții de ineters local, în condițiile 
legii. 

Art. 44 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, prevede că documentațiile tehniico-

economice ale obiectivelor de investiții noi, a caror finatare se asigură integral sau în completare din bugetele 
locale, se aprobă de autoritățile deliberative. 

Referitor la modul de finanțare a investiției, menționez că pentru realizarea investiției este necesară 
aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici, iar sumele necesare realizarii investitiei se 
asigură din bugetul local în valoare de 265935,31  lei  fără TVA , respectiv 316463,02  lei cu TVA. 
 Se are în vedere extinderea rețelei de iluminat public stradal pe o lungime de 840 m pe drumul 
communal DC156 din Costești până la intrarea în localitatea Budișteni. Rețeaua se va executa în extravilan, la 
limita de proprietate, pe teren aparținând domeniului public al comunei Costești. Rețeaua se va executa pe stâlpi 
din țeava de oțel zincat de 7 m, plantați în fundații de beton. Iluminatul se va realize cu corpuri de iluminat de 
exterior echipate cu lămpi tip LED cu puterea de 50 W. Stâlpii vor fi amplasati la 0,6 m față de limita de 
proprietate. 

Pentru reazlizarea investiției este necesară aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-
economici. 

Fata de cele aratate, apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevazute de lege, astfel încât acest 
proiect de hotarare poate fi supus pre dezbatere si aprobare Consiliului local al comunei Costesti. 
 

Viceprimar, 
Chivu Viorel 

 

 

 

 



 


	CONSILIUL LOCAL
	PRIMAR

