STATUTUL
ORAȘULUI COSTEȘTI
JUDEȚUL ARGEȘ

CAP. I
Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale
ART. 1
(1)Orașul Costești este:
a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi
patrimoniu propriu;
b) subiect juridic de drept fiscal;
c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind
administrarea bunurilor care aparțin domeniului public şi privat al acesteia,
precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.
(2) UAT Orașul Costești, are sediul social în orașul Costești, județul Argeș,
strada Victoriei nr.49 , precum şi codul de înregistrare fiscală 4834769.
(3) Însemnul specific al UAT orașul Costești este stema, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr.552 din 30 iulie 2013 și HCL nr.36/2010

Descrierea stemei:
Stema oraşului Costeşti județul Argeș, se compune dintr-un scut
triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
În partea superioară, în câmp verde, deasupra unor nori de argint, se află un
car alegoric de aur, din ale cărui roţi ies flăcări roşii în partea de jos, fiind tras de
2 cai de argint, aflaţi în salt, cu harnaşament negru; în car stă în picioare Sfântul
Ilie, purtând părul lung până la umeri, mustaţă şi barbă de argint, veşminte lungi
albastre, încins la mijloc cu un lanţ negru, nimbat de aur, ţinând cu mâna dreaptă
frâiele cailor, iar în mâna stângă flexată din cot un bici care are cureaua de aur,
triplu ondulată spre stânga şi legată de un băţ negru poziţionat în bandă.
În vârful scutului, în câmp albastru, se află un snop de spice de grâu de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.
Semnificaţiile elementelor însumate:
Sfântul Ilie face referire la catedrala cu acelaşi hram de pe teritoriul

localităţii.
Carul şi caii de foc sunt specifice vieţii Sfântului Ilie, fapt relatat şi în
Scriptura Vechiului Testament.
Snopul cu spicele de grâu simbolizează ocupaţia principală a locuitorilor,
agricultura.
Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are
rangul de oraş.

ART. 2
Orașul Costești județul Argeș

Orașul Costești județul Argeș, vedere centrală

Localizarea orașului pe harta județului Argeș
Orașul Costești județul Argeș, are o amplasare central-sudică în cadrul
României , este situat în sudul județului Argeș, în Câmpia Piteștilor, pe malurile
râului Teleorman, coordonate geografice: 44°40′ latitudine nordică cu meridianul
de 24°52′ latitudine estică, la 22,9 km sud de Pitești ( municipiul, reședință de
județ), fiind străbătut de șoseaua națională DN 65A care leagă Piteștiul de Roșiorii
de Vede. La Costești, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ 659A, care
duce spre nord la Bradu. Tot la Costești, DN 65A se intersectează și cu șoseaua
județeană DJ 703B, care duce spre vest la Lunca Corbului și spre est la Suseni.
Orașul este și nod feroviar pe calea ferată Pitești-Piatra Olt, pe care este deservit
de stațiile Pârvu Roșu, Suseni și Costești, de unde se ramifică o linie care duce la
Roșiori Nord.
Din punct de vedere al poziției geografice, orașul Costești județul Argeș este
situat în partea central –vestică a Câmpiei Înalte a Piteștilor, la o altitudine de 248
m.
La 1 iunie 1968, Costeștiul a devenit oraș și s-au stabilit limitele
administrativ teritoriale.
La nord, orașul Costești județul Argeș, se întinde până în zona de tranziție
către Piemontul Cotmeana și cuprinde cel mai înalt punct al zonei, Dealul
Zarzărului (301 m).Spre est, orașul se învecinează cu comuna Suseni, pe o limită
ce corespunde, în mare măsură, cu fruntea terasei râului Argeș, având o altitudine
relativă de 105 m. În vest, limita localității se desfășoară aproximativ pe cumpăna
de ape dintre Teleorman și Cotmeana, și separă orașul de comuna Lunca
Corbului.La sud se învecinează cu localitatea Buzoești.
(1) Statutul administrativ al orașului Costești județul Argeș, este de oraș
mic format din localitatea componentă Costești (reședința), cu cele două cartiere
Telești și Zorile și din 6 sate aparținătoare;
Broșteni, Lăceni, Pârvu Roșu, Podu Broșteni, Smei și Stârci.

(2) Orașul Costești județul Argeș, potrivit Legii nr.351/2001, privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua
de localităţi , are rangul III.
(3) Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi
extravilanului pe fiecare dintre localităţile menţionate la alin. (1) sunt prevăzute
în anexa nr. 1 la prezentul statut.
ART. 3
(1) Orașul Costești județul Argeș este străbătut prin partea sa de vest de râul
Teleorman.
Râul Teleorman face parte din bazinul hidrografic al râului Vedea, are o lungime
de 146 Km și se varsă în râul Vedea, în localitatea Beiu, din Teleorman, bazinul
propriu având o suprafața de 1400 km2. Cea mai importantă vale din teritoriu este
Teleormanul. Obârşiile sale se află în centrul piemontului Cotmeana. Valea are
un regim semi-permanent, cu alimentare pluvio-nivală şi moderat freatică. În unii
ani seacă în sectorul nordic.
Râul izvorăşte din zona de contact între Piemontul Cotmeana şi Câmpia
piemontană a Piteştilor, are curgere permanentă, cu alimentare din ploi şi din
unele izvoare pe care le intersectează. Fluctuaţiile debitului sunt mari, la secete
este posibil să înceteze scurgerea, rămânând ochiuri de apă izolate. În condiţii
normale, lăţimea canalului de etiaj nu depăşeşte 3-4 metri.
Pe interfluviul Teleorman-Cotmeana curg câteva văi de mai mică
importanţă, dintre care menționăm Valea Copacilor, cu obârşii la vest de Cerbu,
valea Datcu, care se formează în apropiere de cartierul Smei şi se varsă în
Teleorman la Teleşti, Valea Pietroasă.
Ia naştere pe teritoriul comunei Albota, trece prin Smei şi confluează cu
Teleormanul la Broşteni.
Pentru interfluviul Teleorman-Albota sunt caracteristice valea Pârvu Roşu care
drenează “Dealul Broşteni”, valea Cârceanu, având două obârşii la sud-vest de
Pârvu Roşu şi debuşează în Teleorman între Teleşti şi Broşteni, Valea Raţei,
Valea Arţarului – afluenţi ai Dâmbovnicului.
Pe numeroase văi din teritoriu au fost amenajate, în trecut, lacuri de retenţie,
pentru asigurarea unei rezerve de apă necesară adăpării vitelor, întrucât pe
câmpuri lipsesc puţurile.
Adâncimea la care se găseşte apa freatică diferă în funcţie de formele de
relief. Dacă pe câmpuri acviferele se află la mai mult de 10-15 metri, pe lunci
adâncimea este cuprinsă între 1,5 şi 3-4 metri, iar pe terasă, la 3,5-5 metri.
Pe suprafaţa administrativă a oraşului Costești județul Argeș , se află mai
multe lacuri/eleșteu, care sunt prezentate în anexa nr.2 a la prezentul statut.
(2) Pe teritoriul orașului Costești județul Argeș, vegetația naturală ocupă suprafețe
restrânse în câmpie și lunca râului Teleorman. În trecut, întreaga zonă a
teritoriului câmpiei localității Costești era ocupată de pădure, dar cu timpul,
pădurea a fost defrișată, iar terenurile au fost introduse în circuitul agricol. În
prezent, suprafața împădurită pe teritoriul orașului Costești județul Argeș este de

485 ha, din care 245 ha sunt situate pe terenuri plane, iar 240 ha pe terenuri în
pantă de 15-300.
Se disting două sub-zone de vegetație: sub-zona vegetației de câmpie silvostepică și sub-zona vegetației de luncă. În pădurile de la marginea orașului
Costești județul Argeș se găsesc stejari, goruni, frasini, arțari tătărăști, jugastru,
corn sânger și roza. Vegetația ierboasă naturală are o componentă floristică săracă
și este folosită pentru pășunat. În lunca râului Teleorman se găsesc zăvoaie
populate cu jugastru, frasin, arțar, carpen, cer sânger, tei, anin şi salcie. Salcâmul
s-a adaptat foarte bine în zonă.
Fauna pădurii este variată şi bogată. Dintre păsări se pot enumera stăncuţa,
coţofana răpitoare, graurul, mierla, ciocănitoarea, gaiţa, piţigoiul, cucul, pupăza,
bufniţa, eretele, vrabia, precum şi păsările de vânat (potârnichea). Dintre târâtoare
se întâlnesc şarpele de pădure, şopârla şi salamandra, dintre rozătoare iepurii şi
şoarecii de câmpie, iar dintre mamifere mari vulpea, dihorul şi porcii mistreţi.
Fauna râului Teleorman şi a lacurilor este reprezentată de caras, crap, soreaţa. În
zonă se găsesc şi unele specii de păsări de baltă precum stârcul alb şi raţa sălbatică.
Pe suprafaţa administrativă a oraşului Costești județul Argeș, se află mai
multe corpuri de pădure , care sunt prezentate în anexa nr.2 b la prezentul statut.
(3). În orașul Costești județul Argeș, predomină solul brun de pădure și solurile
brune în diferite grade de podzolire. Solul din Costești se deosebește de cel
specific zonelor de stepă prin prezența hidroxizilor de fier și a humusului de
culoarea brună.
Art.4.
(1). Actul de naștere al orașului Costești județul Argeș, a fost dat la 8 iunie 1968
de către comitetul executiv al Consiliului Popular Orășenesc.
(2) Prima atestare documentară a Costeştiului de Argeş a fost făcută în anul 1452,
într-o danie a lui Vladislav, voievodul Ţării Româneşti (este vorba, probabil, de
perioada celei de a doua domnii a lui Vladislav al II-lea, respectiv noiembrie 1448
– august 1456). Conform altor surse, citate şi în Planul Urbanistic General al
oraşului Costeşti județul Argeș, elaborat în anul 2002, numele Costeşti apare în
hrisovul emis de cancelaria domnească a voievodului Radu Paisie la 30 iulie 1535,
prin care se confirmă lui Șerb și altora proprietatea asupra unor „ocine în
Costești”, Șerb „așezând piste ocini pe fiicele sale, Stana și Buna”. Prin secolul
XIV, apar câteva mențiuni despre două călătorii ale voievodului Nicolae
Alexandru Basarab, fiul lui Basarab I Întemeietorul, de la Curtea de Argeș către
Dunăre, în decursul cărora s-au făcut popasuri pentru odihnă și schimbarea cailor
„în așezarea Costeștilor”.
Pe de altă parte, o atestare certă a satului Costeşti este reprezentată de
documentul provenind din anul 1552 şi aflat în arhivele municipiului Piteşti. Anul
corespunde perioadei primei domnii a lui Mircea Ciobanu (1545-1552).
Documentul a fost redactat sub forma unui rezumat al „unei hotărnicii” din care
rezultă că localitatea Costeşti era un sat de moşneni (ţărani liberi), restrâns sub
aspect demografic, ca mai toate satele din Câmpia Română, conducerea fiind

asigurată de obştea sătească. Satul avea un preot, iar locuitorii practicau
agricultura. Faptul că era vorba de un sat de moşneni, explică parţial de ce apare
menţionat atât de rar în documentele epocii.
Urme de locuire a teritoriului pe care se găsește azi orașul Costești, județul
Argeș, datează încă de dinaintea cuceririi Daciei de către romani, din antichitatea
timpurie, așa cum o demonstrează numeroasele descoperiri arheologice,
documente istorice și izvoare orale. Unelte din epoca pietrei și a metalelor,
precum și monede greco-macedonene, au fost descoperite în această zonă.
Existența unei comunități umane pe teritoriul actual al orașului Costești județul
Argeș este atestată, printre altele și prin denarul imperial roman emis de împăratul
Domițian, descoperit în anul 1966, pe Dealul Cimitirului din Costești; de
asemenea, au fost descoperite monede datând din perioada ocupației romane a
Daciei.
Un important tezaur conţinând monede din secolele XVIII – XIX, provenind din
Imperiul Otoman, Austria, Saxonia şi Bavaria, a fost descoperit pe teritoriul
oraşului Costeşti județul Argeș în anii 1986-1988, cu ocazia construirii unor
blocuri.
Atestări documentare există pentru toate localităţile care fac parte din actualul
teritoriu administrativ al oraşului Costeşti județul Argeș.
Astfel, satul Băseni a fost atestat documentar într-un „zapis” al unui
călugăr, document redactat în anul 1687.
Satul Broşteni, apare prima dată sub numele de Floreni, într-un document
emis de Neagoe Basarab în anul 1520; sub numele de Broşteni este menţionat în
anul 1678, într-un zapis conţinând şi numele unui număr de 14 localnici (deci un
document cu valoare onomastică pentru vremea respectivă).
Satul Lăceni, apare menţionat într-un zapis redactat în anul 1800, dar care
face referire la evenimente petrecute în această localitate încă din anul 1775.
Satul Pârvu Roşu, este menţionat pentru prima dată sub numele de
Mărăcineni în anul 1810. În „Indicele comunelor orăşiane şi rurale din Muntenia”,
publicat în anul 1861 la imprimeria statului, apare la judeţul Argeş, poziţia 154
satul Pârvu Roşu, compus din cătunele Pârvu Roşu şi Mărăcineni. Acelaşi „Indice
” menţionează şi existenţa satului Smei.
Satul Podu Broşteni, apare pentru prima data într-un act al domnitorului
Radu de la Afumaţi din anul 1525, sub denumirea de Bălteani, dar cu indicarea
localizării lângă podul Broşteni.
Satul Stârci , este menţionat, sub denumirea de Stârcu, într-o scrisoare din
anul 1680 a domnitorului Şerban Voievod.
Satul Teleasca, este atestat pentru prima data în anul 1800 într-o scrisoare,
probabil a unui călugăr, către mitropolitul Ţării Româneşti. În sfârşit, satul Teleşti
apare pentru prima oară în câteva documente din anul 1724, deşi existenţa lui este
mai veche.
Satele ce compun astăzi oraşul Costeşti județul Argeș, figurează în câteva hărţi
datând de la sfârşitul evului mediu. Este vorba de „Mappa specialis Walachie”,

tipărită la Sibiu în anul 1788 de F. Jos. Ruhedorff şi de harta colonelului austriac
Specht tipărită la Viena în 1790-1791.
O perioadă de dezvoltare a satelor din componenţa actuală a Costeştiului o
reprezintă cea a anilor 1862-1866, în timpul reformelor domnitorului Alexandru
Ioan Cuza.
Prezenţa în Costeşti, încă din secolul al IX-lea, a unor instituţii precum
Judecătoria (Judecătoria Ocolului Cotmeana, cu sediul în Costeşti), Jandarmeria,
Serviciul veterinar, Gara (înfiinţată în 1869), Staţia de poştă (înfiinţată în 1833),
demonstrează evoluţia economico-socială a localităţii. La începutul secolului XX
sunt consemnate şi primele şase instituţii bancare (bănci populare), precum şi
primele instituţii culturale (trei cămine culturale).
La sfârșitul secolului al XIX-lea, Costești era o comună rurală, reședința
plășilor Gălășești și Cotmeana ale județului Argeș, având o populație de 715
locuitori în satele Costești și Teleasca. În comună funcționau o biserică, o școală
primară rurală, o moară cu aburi și un birou de telegraf și poștă.La acea dată, pe
teritoriul actual al comunei, mai funcționau, în plasa Cotmeana a aceluiași județ,
și comunele Băseni-Stârci, Broșteni, Podu Broșteni și Telești. Comuna Broșteni,
alcătuită din satele Broșteni, Lăceni și Pârvu Roșu, avea 900 de locuitori, trei
biserici și două școli primare rurale. Din comuna Băseni-Stârci făceau parte satele
Băseni, Stârcii de Jos și Stârcii de Sus, având în total 1030 de locuitori; existau în
această comună două biserici și o școală primară rurală. Comuna Podu Broșteni
era formată din satele Podu Broșteni și Zmei, cu 456 de locuitori; funcționau și
aici două biserici, câte una în fiecare sat. Comuna Telești, cu două biserici și o
școală avea 607 locuitori în satele Datcu, Târlești și Telești.
Anuarul Socec din 1925 consemnează comunele în plasa Teleorman a aceluiași
județ, precum și desființarea comunelor Telești și Podu Broșteni, ale căror sate
trecuseră la comunele Costești, respectiv Broșteni. Astfel, comuna Costești era
reședința plășii și avea 2251 de locuitori în satele Costești, Datcu, Târlești,
Teleasca și Telești; comuna Broșteni avea 3067 de locuitori în satele Broșteni,
Lăceni, Pârvu Roșu, Podu Broșteni și Smei. Comuna Băseni-Stârci se numea
acum Băseni și avea aceeași alcătuire, și o populație de 1724 de locuitori.
Costeștiul de azi obține și păstrează statutul de târg de câmpie și centru
negustoresc până aproape de epoca modernă.
Fără îndoială, 18 aprilie 1930 este cea mai neagră zi din istoria localității.
A fost o zi de vineri, Vinerea Mare de dinainte de Paști. În micuța biserică din
lemn din satul Costești, preotul și mulțimea de enoriași se pregăteau pentru slujba
de Denie. În jurul orei 18:00 s-a întâmplat tragedia, 116 suflete, majoritatea copii,
adică aproape toți copiii satului, au pierit într-un cumplit incendiu care a cuprins
și a mistuit, în câteva minute, bisericuța. Între anii 1932 și 1934, a fost construită
o nouă biserică, situată la 2 km de locul tragediei, renovată ulterior în două sau
trei rânduri, și care astăzi este una din mândriile orașului. O altă mândrie a
localității este o veche biserică de lemn, ridicată în anul 1807, în zona unde este
azi cartierul Zorile.

În 1931, comuna Băseni a fost desființată și ea, iar satele ei au fost incluse în
comuna Costești. În 1950, comuna Costești a fost transferată raionului Costești
din regiunea Argeș. Satul Băseni a căpătat în 1964 denumirea de Zorile. În 1968,
comunele au revenit la județul Argeș, reînființat.
Comuna Costești a fost declarată oraș , la 1 iunie 1968, prin decret oficial,
formând o unică localitate urbană din fostele sate Costești, Telești, Datcu, Târlești
și Zorile, celelalte așezări devenind sate componente ale orașului.
Actul de naștere al orașului Costești județul Argeș a fost dat la 8 iunie 1968 de
către comitetul executiv al Consiliului Popular Orășenesc. Între 1968 – 1989 s-a
modernizat sistemul de deplasare al cetățenilor, ei beneficiind nu numai de calea
ferată, dar și de drumul național DN 65A Costești – Roșiori de Vede și drumul
județean modernizat Costești – Alexandria.

ART. 5
(1) Populaţia UAT orașul Costești județul Argeș, numără 10160 locuitori
(conform informațiilor transmise de Biroul Județean pentru Evidența Persoanelor
și Administrarea Bazelor de Date Argeș la data de 21 09.2020)
Conform datelor statistice , populația orașului Costești județul Argeș, în perioada
01.01.2016-01.01.2020, se prezintă astfel;
01.01.2016-10644 locuitori:
01.01.2017-10549 locuitori:
01.01.2018-10430 locuitori;
01.01.2019-10330 locuitori:
01.01.2020-10214 locuitori: Majoritatea locuitorilor sunt români (94,82%), cu o
minoritate de rromi (1,28%). Pentru 3,83% din populație, apartenența etnică nu
este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt
ortodocși (94,72%). Pentru 3,87% din populație, nu este cunoscută apartenența
confesională.
Conform datelor Institutului Național de Statistică, populația orașului
Costești județul Argeș la data de 01.07.2020 era de 10.176, locuitori, din care
4978 bărbați și 5198 femei ,
(2) Numărul de locuitori pentru orașul Costești județul Argeș și satele
aparținătoare la data de 21.09.2020, (conform datelor transmise de Biroul
Județean de Administrare a Bazelor de Date Privind Evidența Persoanelor
Argeș)este prezentat în anexa nr.3 la prezentul statut.
CAP. II
Autorităţile administraţiei publice locale
ART. 6
(1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt:
a) Consiliul Local al orașului Costești județul Argeș, reprezintă autoritate
deliberativă de la nivelul UAT orașul Costești județul Argeș.

Conform art.112 din Codul Administrativ, numărul membrilor fiecărui consiliu
local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor
comunei, ai oraşului sau ai municipiului, conform populaţiei raportate, în funcţie
de domiciliu, de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în
care se organizează alegerile, astfel pentru un oraș cu o populație cuprinsă între
10.001 și 20.000 locuitori, numărul consilierilor locali este de 17 .
Consiliul Local al orașului Costești județul Argeș este format din 17
consilieri locali.
b) primarul UAT orașul Costești județul Argeș , ca autoritate executivă;
În prezent, primarul orașului Costești , județul Argeș este domnul inginer Baicea
Ion, care se află la al patrulea mandat de primar.
c) La nivelul UAT orașul Costești, județul Argeș, Consiliul Local al orașului
Costești a ales un viceprimar, în persoana domnului Stancu Daniel Sorin.
Atât primarul cât și viceprimarul au candidat pe listele Partidului Social
Democrat.
(2) În urma constituirii Consiliului Local al orașului Costești județul Argeș,
apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea:
-PSD - 8 consilieri locali:
-PNL – 3 consilieri locali;
-PER – 2 consilieri locali;
-Alianța USR Plus – 2 consilieri locali:
-PPU-sl – 1 consilier local:
-Pro România – 1 consilier local.
Componența pe comisii de specialitate, în mandatul 2020-2024, este prezentată în
anexa nr.4 b la prezentul statut.
(3) În prezent, constituirea Consiliului Local al Oraşului Costești, județul
Argeș s-a constatat prin Ordinul prefectului judeţului Argeș nr.519 din
02.nov.2020.
(4) Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor
aleşilor locali, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992,
sunt prevăzute în anexa nr. 4.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 4.b la
prezentul statut, după caz.
ART. 7
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage
titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru UAT
orașul Costești, județul Argeș.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi
certificatul de fiu/fiică al/a Oraşului Costești județul Argeș, persoanelor fizice
române sau străine pentru UAT orașul Costești, județul Argeș.
(3) Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au
dreptul de a conferi şi retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice
române sau străine, precum şi procedura aplicabilă pentru acordarea titlului şi

certificatului de fiu/fiică al/a oraşului Costești județul Argeș, se regăsesc în anexa
nr. 5 la prezentul statut.
CAP. III
Căi de comunicaţii
ART. 8
(1) Raza teritorială a UAT orașul Costești județul Argeș, este tranzitată, de
drumul național DN 65A, care leagă Piteștiul de Roșiorii de Vede.
La Costești, din acest drum se ramifică drumul județean DJ 659A, care duce spre
nord la Bradu. Tot la Costești, DN 65A se intersectează și cu drumul județean DJ
703B, care duce spre vest la Lunca Corbului și spre est la Suseni. Orașul Costești
județul Argeș este traversat de calea ferată Pitești-Slatina cu ramificație din gara
Costești spre Roșiori de Vede pe o lungime de 14 Km, este și nod feroviar pe calea
ferată Pitești-Piatra Olt, pe care este deservit de stațiile Pârvu Roșu, Suseni și
Costești, de unde se ramifică o linie care duce la Roșiori Nord.
(2) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit
Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, din drumuri de interes naţional, drumuri de interes judeţean şi drumuri
de interes comunal şi poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 6.
CAP. IV
Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a
unităţii administrativ-teritoriale
ART. 9
(1) Reţeaua şcolară de la nivelul UAT orașul Costești , județul Argeș, potrivit
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
cuprinde numărul total de unităţi de învăţământ de stat şi particular preuniversitar,
acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu, numărul total al
unităţilor de învăţământ preuniversitar, înfiinţate în structura universităţilor de
stat, şi numărul total al furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze
provizoriu.
(2) Pe raza teritorială a UAT orașul Costești județul Argeș îşi desfăşoară
activitatea următoarele instituții de învățământ;

Unitatea şcolară cu personalitate
juridică

Unitatea şcolară cu statut de structură

GRĂDINIŢA
CU
PROGRAM
PRELUNGIT FANTEZIA
oraş Costeşti, strada Ştrandului, nr.18,
judeţul Argeş, tel./fax 0248 672 846

GRĂDINIŢA
CU
PROGRAM
NORMAL NR.1 COSTEŞTI
oraş Costeşti, strada Ştrandului, nr.18,
judeţul Argeş, tel./fax 0248 672 846

Nivel şcolarizare- preşcolar
Nivel şcolarizare: preşcolar
ŞCOALA
GIMNAZIALĂ
NR.1
COSTEŞTI
oraş Costeşti, strada Morii, nr.19, judeţul
Argeş, tel./fax 0248 672 329
Nivel şcolarizare: primar, gimnazial
LICEUL TEORETIC COSTEŞTI
oraş Costeşti, strada Victoriei, nr.105,
judeţul Argeş, tel./fax 0248 672 466
Nivel şcolarizare: liceal
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEŞTI
oraş Costeşti, strada Pieţii, nr.8, judeţul
Argeş, tel.0248 672 538, 0248 672 078,
fax: 0248 672 538
Nivel şcolarizare: liceal, profesional,
postliceal
Clubul Copiilor Costesti, oraş Costesti,
strada Strandului nr.17, jud Arges, tel/fax
0348801100
Centrul Scolar de educatie incluziva
„Sfantul Stelian”oras Costesti,strada
Morii
nr.7A,jud.Arges,tel.0248673398,fax
0248673398
Nivel şcolarizare: primar special,
gimnazial special, profesional special
(3) UAT orașul Costești județul Argeș, susține unitățile de învățământ și
furnizorii de educație prevăzuți la alin.(2), potrivit prevederilor Legii nr.1/2011
(Legea învățământului).
ART. 10
(1) Pe raza teritorială a UAT orașul Costești județul Argeș îşi desfăşoară
activitatea o Casă de cultură a orașului Costești.
(2) Pe raza teritorială a UAT orașul Costești județul Argeș se organizează
următoarele manifestări culturale:
- ZILELE ORAŞULUI COSTEŞTI:
- „CUPA, 1 IUNIE”:- Întreceri sportive şi desene pe asfalt
- „ZÂMBETUL COPILĂRIEI”:- spectacol oferit de copiii oraşului Costeşti
- FESTIVALUL NAŢIONAL DE MUZICĂ UŞOARĂ, FOLK ŞI DANS
MODERN „FLOARE DE CASTAN” :
- „LA MULŢI ANI, COSTEŞTI!”:

-spectacol muzical-coregrafic şi de divestisment cu artişti
consacraţi
-,,OBICEIUL CĂLUȘULUI DE RUSALII ‘’:
- FESTIVALUL NAŢIONAL AL ANSAMBLURILOR FOLCLORICE ŞI
FORMAŢIILOR DE CĂLUŞARI „DUMITRU TUDOR-REFU”:
- CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE EDUCAŢIE RUTIERĂ „COPIII ŞI
SIGURANŢA RUTIERĂ – ȚUȘCĂ LUDOVIC”:
- FESTIVALUL-CONCURS INTERNAŢIONAL DE FOLCLOR „AŞA-I
JOCUL PE LA NOI”:
- CONCURSUL JUDEŢEAN ARTISTIC AL COPIILOR – secţiunea FOLCLOR
-.FESTIVALUL NAŢIONAL „CĂLUŞUL ROMÂNESC”.
- FESTIVALUL NAŢIONAL „DIALOGUL ARTELOR”
-.FESTIVALUL NAŢIONAL DE MUZICĂ UŞOARĂ ŞI FOLK „RITMURILE
COPILĂRIEI”
-„FLORILE DALBE, FLORI DE MĂR”
-spectacole-concurs de colinde, datini şi obiceiuri tradiţionale de Crăciun şi
Anul Nou
(3) UAT orașul Costești județul Argeș participă la finanţarea manifestărilor
culturale de la bugetul local, din venituri proprii, contracte de sponsorizare, după
caz, potrivit legii.
ART. 11
(1) Asistența medicală pe raza teritorială a UAT orașul Costești județul Argeș
și pentru sudul județului este asigurată în Spitalul Orășenesc “Regele Carol I”,
înființat în anul 1918, prin Ordinul Ministerului de Interne, nr.
6969/16.04.1918.Spitalul este situat pe Strada Industriei, nr. 19, la o depărtare
de 27.5 Km de cel mai apropiat spital – Spitalul Județean Argeș. Unitatea sanitară
furnizează servicii medicale clinice, ambulatorii și spitalizare de zi prin
intermediul secțiilor si compartimentelor:
Compartiment Primire-Urgență
Secția Medicină internă
Secția Chirurgie generală
Compartiment Urologie
Compartiment Ortopedie traumatologie
Bloc operator – cu două săli de operație
ATI
Secția Pediatrie
Secția Obstetrică Ginecologie
Obstetrică Ginecologie – 20 paturi
Compartiment Neonatologie
În oraș mai funcționează 6 cabinete medicale individuale , o policlinică, 3
laboratoare de analiză, și 3 farmacii.

(2)Finanțarea serviciilor medicale se asigură de la bugetul de stat și din
bugetul Consiliului Județean Argeș.
(3) Asistenţa medicală se realizează, dacă este cazul, prin:
a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie şi de alte
specialităţi, centre de diagnostic şi tratament, centre medicale, centre de sănătate,
laboratoare, precum şi prin alte unităţi sanitare publice şi private, după caz;
ART. 12
(1) Pe raza teritorială a UAT orașul Costești județul Argeș se asigură servicii
sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) UAT orașul Costești județul Argeș prin Direcția de Asistenţă Socială
Costeşti-compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al
primarului orașului Costești, asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor
sociale prevăzute la alin. (1).
Beneficii şi servicii sociale acordate la nivelul localităţii Costesti județul
Argeș.
Venitul minim garantat
Plata ajutorului social se efectuează de către Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Argeş. În baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul anului 2020 au fost în plată
un număr de 43 dosare.
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru personale cu handicap
grav
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se
acordă conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În
cursul anului 2020, un număr de 34 de asistenţi personali ai persoanelor cu
handicap grav, au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în
gradul de handicap grav, pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului .
Indemnizaţiile lunare pentru persoanele încadrate în gradul de handicap cu
asistent personal care au optat pentru acest drept, în anul 2020 au fost 108
persoane.
3.Protecţia copilului
Prin compartimentul funcţional – Direcţia de Asistenţă Socială sunt propuse
diverse măsuri de protecţie , ca de exemplu plasamentul familial, supravegherea
specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau reintegrarea în
familiile naturale ale minorilor care au beneficiat de o măsură de protecţie.
Cazurile sunt înaintate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului a judeţului Argeş, care analizează situaţia minorilor şi instituie o măsură
de protecţie specifică fiecărui caz în parte. Măsurile de protecţie specială,
instituite pentru copiii aflaţi în diverse situaţii de risc sunt monitorizate periodic.

În vederea prevenirii separării copiilor de familiile naturale sau extinse, se
vor efectua anchete sociale şi vor fi propuse măsuri de protecţie specială, acolo
unde situaţiile constatate impun acest lucru.
Alături de instituţiile de învăţământ, compartimentul funcţional – Direcţia
de Asistenţă Socială participă la obţinerea unor drepturi băneşti pentru elevi şi
studenţi prin efectuarea anchetelor sociale.
Totodată, copiii ai căror parinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate sunt
monitorizaţi periodic, iar persoanele în grija cărora rămân sunt consiliate cu
privire la obligativitatea delegării de către instanţă a exerciţiului drepturilor
părinteşti.
4. Ajutoarele de urgenţă
Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare se acordă de la Bugetul local
în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare.
5. Alocaţia pentru susţinerea familiei
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, ca
formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire
copii în vârstă de până la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de
stat, prin Agenţia judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Argeş. În cursul anul
2020 au fost în plată 47 titulari de dosar.
6. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei (cu excepţia beneficiarilor de ajutor
social)
Conform O.U.G 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada
sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru
încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul se stat, familiilor şi
persoanelor singure cu venituri reduse. Pentru încălzirea locuinţei pentru
perioada noiembrie 2020 - martie 2021, au fost depuse un număr de 14 cereri
pentru încălzirea locuinţei, şi anume 7 dosare pentru gaze naturale, 1 dosar pentru
energie electrică, 6 dosare pentru lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.
7. Distribuirea laptelui praf pentru nou născuţi
În conformitate c prevederile Legii 321/2001 privind acordarea gratuită de
lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, se acordă gratuit lapte
praf, formula pentru sugari, copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu
beneficiază de lapte matern. În anul 2020 nu au fost cereri. Costul laptelui praf se
suportă din fonduri de la Bugetul de stat.
8. Tichete sociale de grădiniţă
În conformitate cu prevederileLegii 248/2015 privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate se acordă
tichete sociale în valoare de 50 lei lunar, sumele fiind suportate de la Bugetul de
stat. În anul şcolar 2020 – 2021 au fost înregistrate un număr de 2 cereri.
9. Alocaţii de stat

În baza Legii 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copiii, pe parcursul
anului 2020 au fost înregistrate un număr de 43 cereri de acordare a alocaţiei de
stat.
10. Indemnizaţia şi stimulentul de inserţie pentru creşterea copiilor
În baza Ordonanţei de Urgenţă nr 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, pe parcursul anului 2020 au fost
înregistrate un număr de 48 dosare pentru indemnizaţie creştere copil, şi 36 dosare
pentru acordare stimulant de inserţie.
11. Servicii acordate victimelor violenţei în familie şi familiilor în care
se află copii cu risc de abandon şcolar.
Direcția de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului
oraşului Costeşti județul Argeș, oferă servicii de informare şi consiliere cu scopul
reabilitării şi reintegrării sociale a victimelor violenţei în familie precum şi a
copiilor aflaţi în risc de abandon şcolar.
12. Protecţia copilului cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate
Se realizează în conformitate cu prevederile HG nr. 691/2015 privind aprobarea
Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţii
plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum
şi aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre Direcţiile Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi serviciile publice de asistenţă socială
şi a modelului standard al documentelor de elaborate de către acestea. În anul
2020 au fost în evidenţa Direcţiei de Asistenţă Socială un număr de 21 dosare
privind copilul cu parinţii plecaţi la muncă în străinătate.
La nivelul UAT orașul Costești județul Argeș, este înființat un Centru de zi pentru
persoane vârstnice,,Sfântul Gheorghe”, cu o capacitate de 20 persoane.
ART. 13
(1) Pe raza teritorială a UAT orașul Costești, județul Argeș, îşi desfăşoară
activitatea:
- media on-line . TELEVIZIUNI LOCALE COSTEȘTI
Televiziunea digitală prin satelit este oferită de companiile Telecom
(Dolce), RCS&RDS (DIGI TV). Televiziunea prin cablu este oferită de
companiile cu acoperire națională (RCS&RDS, UPC), dar și de operatori locali
care au licență de transmisie.
INTERNET
Serviciile de internet sunt oferite de operatorii naționali RDS&RCS Telecom,
Vodafone.
PRESA SCRISĂ LOCALĂ

Nu există un ziar local doar, la nivel județen.

ART. 14
(1) Pe raza teritorială a UAT orașul Costești județul Argeș îşi desfăşoară
activitatea, Clubul Copiilor Costeşti -unitate şcolară cu personalitate juridică, în
cadrul căruia își desfășoară activitatea 7 cercuri de studiu pe următoarele domenii
de specialitate:
-horticultură – 8 grupe,
-dans modern – 9 grupe,
-cultură şi civilizaţie engleză – 9 grupe,
-matematică aplicată în tehnica de calcul – 8 grupe,
-jurnalism/ziaristică – 9 grupe,
-cenaclu literar/creaţie literară – 9 grupe,
-orchestră – 9 grupe.
(2) Pe raza teritorială a UAT orașul Costești județul Argeș îşi desfăşoară
activitatea, Clubul Sportiv Costești –asociație cu personalitate juridică, care
asigură promovarea și dezvoltarea activității sportive de performanță .Finanțarea
acestei asociații se stabilește anual prin hotărârea Consiliului Local al orașului
Costești.
CAP. V
Funcţiuni economice ale unităţii administrativ-teritoriale
ART. 15
Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din
sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură sunt prevăzute în anexa nr.
7 la prezentul statut.
CAP. VI
Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale
ART. 16
(1) Patrimoniul UAT orașul Costești județul Argeș, este compus din bunurile
mobile şi imobile care aparţin domeniului public şi domeniului privat al orașului
Costești, precum şi din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter
patrimonial.
(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT orașul Costești județul
Argeș, întocmit şi atestat prin HG nr.447/2002,modificat și completat cu HG
nr.1800/2006, HCL nr.25/1999, ,HCL nr.28/17.06.2003, în conformitate cu
prevederile art. 289 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ
se găseşte în anexa nr. 8 la prezentul statut.
(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT orașul Costești județul
Argeș se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică şi se
publică pe pagina de internet a UAT orașul Costești județul Argeș, în secţiunea
dedicată acestui statut.

CAP. VII
Serviciile publice existente
ART. 17
Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul UAT orașul
Costești, județul Argeș sunt, după caz:
a) serviciul public de alimentare apă şi canalizare, furnizat de SC APA
CANAL 2000 SA;
b) serviciul public de salubrizare, furnizat de: ADI SERVSAL Argeș-pentru
colectare și transport deșeuri municipale pe raza orașului Costești, iar salubrizarea
orașului este efectuată de Serviciul întreținere domeniul public;
c) serviciul public de iluminat – Contract de prestări servicii iluminat public
încheiat cu firma MGM UNIC ELECTRO IMPEX SRL- este în curs de încheiere
a contractului de delegare a serviciului.;
ART. 18
Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a UAT
orașul Costești, județul Argeș, sunt furnizate de:
Tansportul este asigurat de TRANSELECTRICA SA și distribuția este asigurata
de DISTRIBUȚIE OLTENIA SA. Iar furnizorul de energie este CEZ
VÂNZARE SA.
ART. 19
Prin Hotărârea de Guvern a României nr.423/18.07.1994, s-a aprobat
înființarea distribuției de gaze naturale în orașul Costești.Alimentarea cu gaze
naturale pe raza teritorială a UAT orașul Costești, județul Argeș, este asigurată
de:DISTRIGAZ SUD RETELE .
ART. 20
Serviciul întreținere domeniul public, este un serviciu în subordinea
Consiliului Local Costești și asigură întreținerea, zonelor și spațiilor verzi a
drumurilor și salubrizarea acestora.
CAP. VIII
Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes
public local
ART. 21
(1)Oraşul Costești județul Argeș, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi,
pieţe şi de obiective de interes public local, precum şi pentru obiective şi instituţii
de interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 63/2002
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se
propune atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente
istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de
denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi
avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, respectiv a municipiului

Bucureşti, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a obiectivelor de interes
judeţean, se face prin hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul consiliului local pe
al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituţiile şi obiectivele în cauză,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002, privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr.
48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
CAP. IX
Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi
organizaţiile nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în unitatea
administrativ-teritorială
ART. 22
(1)UAT orașul Costești județul Argeș, realizează un cadru de cooperare sau
asociere cu organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi cluburi sportive, instituţii
culturale şi artistice, organizaţii de tineret, în vederea finanţării şi realizării unor
acţiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunităţii.
(2) UAT orașul Costești județul Argeș, acordă o atenţie deosebită proiectelor
culturale şi educative cu caracter local, regional, naţional, european şi
internaţional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unităţii administrativteritoriale.
(3) UAT orașul Costești județul Argeș,
poate acorda finanţări
nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit
de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Lista cu denumirea principalelor organizaţii neguvernamentale care îşi
desfăşoară activitatea pe raza teritorială a UAT orașul Costești județul Argeș, se
regăseşte în anexa nr. 9 la prezentul statut.
ART. 23
(1) Pe teritoriul UAT orașul Costești județul Argeș , îşi desfăşoară activitatea
un număr de 6 partide politice , înfiinţate în condiţiile Legii partidelor politice nr.
14/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Lista partidelor politice care îşi desfăşoară activitatea în orașul Costești
județul Argeș, se găseşte în anexa nr. 10 la prezentul statut.
ART. 24
(1) Pe teritoriul UAT orașul Costești județul Argeș. îşi desfăşoară activitatea
organizaţii sindicale sau asociaţii profesionale, după caz.
(2) Lista organizaţiilor sindicale sau asociaţiilor profesionale, după caz, care
îşi desfăşoară activitatea în UAT orașul Costești județul Argeș, se găseşte în
anexa nr. 11 la prezentul statut.
ART. 25

(1) În orașul Costești județul Argeș , îşi desfăşoară activitatea următoarele
culte religioase:Biserica ortodoxă , cultul penticostal Neemia și cultul adventist
de ziua a șaptea.
(2) Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la
alin. (1) se regăseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut.
CAP. X
Participare publică
ART. 26
Populaţia din UAT orașul Costești județul Argeș, este consultată şi participă
la dezbaterea problemelor de interes local sau judeţean, după caz, astfel:
a) prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii;
b) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate şi pe cartiere ;
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;
d) prin participarea la şedinţele consiliului local ;
e) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin
regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului.
ART. 27
(1) În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi
validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr.
3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi
completările ulterioare sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,
cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile
componente ale oraşului ori numai în unele dintre acestea.
CAP. XI Cooperare sau asociere
ART. 28
UAT orașul Costești județul Argeș se asociază sau cooperează, după caz, cu
persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de
interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 29
(1) UAT orașul Costești județul Argeș, aderă la asociaţii naţionale şi
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării
unor interese comune.
(2) Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de
UAT orașul Costești județul Argeș, se regăseşte în anexa nr. 13 la prezentul
statut.
ART. 30
Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură
din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate
locală de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii, se regăsesc în anexa
nr. 14 la prezentul statut.

CAP. XII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
ART. 31
Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al orașului Costești nr.__________.
ART. 32
Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului UAT orașul
Costești județul Argeș sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre
a autorităţii deliberative.
ART. 33
Anexa nr. 8 (Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT orașul Costești
județul Argeș) la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin
evenimente de natură juridică.
ART. 34
Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepţia celei prevăzute la art. 33 se
actualizează, în funcţie de modificările şi completările apărute la nivelul
elementelor specifice ale acestora, cel puţin o dată pe an.
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