
ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA COSTESTII DIN VALE 

CONSILIUL LOCAL  

 

H O T A R A R E 

privind imputernicirea primarului UAT Costestii din Vale cu privire la infiintarea unei 

Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara intre UAT Costestii din Vale , UAT Produlesti 

si UAT Matasaru , pentru infiintarea si derularea proiectului de investitie „Sistem de 

alimentare cu gaze naturale in comuna Costestii din Vale , judet Dambovita” . 

 

         Consiliul Local al comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita , intrunit  în 

sedinta de indata in data de 15.05.2019 ; 

Având în vedere: 

Expunerea de motive nr. 3187 / 15.05.2019 initiata de primarul comunei Costestii din 

Vale , judetul Dambovita ; 

Art. 136 din Constitutia Romaniei ; 

Art. 63 din Legea nr. 215/2001 , legea administratiei publice locale , republicata . 

In temeiul art. 36 alin.(2) lit.b) si d)  , art. 39 , alin.(4) precum si art.45 alin. (1)  din Legea 

nr. 215/2001 , legea administratiei publice locale , republicata . 
 

 

-HOTARASTE- 

 

     Art. 1 – Se aproba imputernicirea d-lui primar al comunei Costestii din Vale , Ing. 

Toma Matei , pentru a reprezenta UAT Costestii din Vale in ceea ce priveste infiintarea 

unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara intre UAT Costestii din Vale , UAT 

Produlesti si UAT Matasaru , pentru realizarea si derularea proiectului de investitie 

„Sistem de alimentare cu gaze naturale in comuna Costestii din Vale , judet 

Dambovita” . 

     Art.2. – Prezenta hotarare se comunica , prin intermediul secretarului comunei 

Costestii din Vale , in termenul prevazut de lege , Prefectului judetului Dambovita , 

Primarului comunei Costestii din Vale care o va duce la indeplinire prin compartimentele 

de specialitate si se aduce la cunostinta publica prin afisare la avizierul Primariei 

Costestii din Vale si prin publicare pe pagina web www.primariacostestiidin vale.ro .  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                               Contrasemneaza 

       Pirvu Adrian                                                                  SECRETAR, 

                                                                                             Popescu Nita Adrian 
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