
            R O M Â N I A 

       JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

                C O R N E Ş T I 

H O T ĂR Â R E 

privind aprobarea Devizului general actualizat după încheierea contractului de proiectare și 

execuție și a devizului general defalcat actualizat pe surse de finanţare după încheierea 

contractului de proiectare și execuție al obiectivului de investiţie „Construire şi dotare dispensar 

în comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locala 

2017-2020 
         CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 

          Având în vedere: 

          -proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.3532/31.03.2020 inițiat de primarul comunei 

Cornești; 

          - referatul de aprobare înregistrat cu nr. 3533/31.03.2020 al  primarului comunei Cornești 

prin care motivează faptul că se impune aprobarea valorilor actualizate după încheierea 

contractului de proiectare și execuție și a devizului general defalcat actualizat pe surse de 

finanţare după încheierea contractului de proiectare și execuție al obiectivului de investiţie 

„Construire şi dotare dispensar în comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul 

National de Dezvoltare Locala 2017-2020;  
         - raportul înregistrat cu nr. 3535/31.03.2020  al Compartimentului de achiziţii şi proiecte 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti; 

         - raportul înregistrat cu nr. 3536/31.03.2020 al Compartimentului financiar contabilitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti; 

         - art. 120 şi art. 121 ,alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

         - art. 8 şi art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

         - art. 7, alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

         - art.19,alin.(1) ,art. 20 şi art.21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

         - prevederilor art.5, art.7 alin.(1) ,lit.”d” din O.U.G nr. 28/2013, republicata, pentru 

aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, precum si prevederile Ordinului 

M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a O.U.G. 28/2013; 

        - prevederilor O.U.G nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 

publice și Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice și 

fondurilor europene nr. 209/2017; 

        - prevederilor art.10,alin.(4) ,lit.”c” H.G nr. 907/2016, cu modificările si completările 

ulterioare, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico- economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

        - prevederile art.1,alin.(2),lit.”a”,art.41-42  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu  modificările şi completările ulterioare; 

         - contractul de finanţare înregistrat cu nr. 1982/07.03.2018 la MDRAP şi cu nr. 

2909/13.03.2018 la UAT Corneşti, pentru PNDL Subprogramul Modernizarea satului românesc 

Domeniul realizare/extindere /reabilitate /modernizare /dotare a unităţilor sanitare inclusiv a 

spţiilor afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale /dispensare medicale din mediul 

rural şi centre medicale de permanenţă;  

 - Hotărârea nr.28/30.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  

obiectivul „Construire şi dotare dispensar în comuna Corneşti,judetul Dâmboviţa” ;    

- Devizului general actualizat după încheierea contractului de proiectare și execuție și a  

 



devizului general defalcat actualizat pe surse de finanţare după încheierea contractului de 

proiectare și execuție întocmite de proiectant SC INGEGNERIA ITALIA SRL ARGEȘ; 

- contractul de proiectare și execuție nr.3109/35/17.03.2020 încheiat de UAT Cornești  

și Asocierea SC ANTICHICOSTRUTTORI SRL (lider asociere)- SC INGEGNERIA ITALIA 

SRL ARGEȘ (asociat) și SC DOMAVE ANGHEL SRL(asociat); 

        - prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională,cu modificările şi 

completările ulterioare ;   

        - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Corneşti;              

        - Prevederile art. 5, lit.ee), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.b) coroborat alin.(4) lit.d),art. 140, 

alin. (1), art.197, art.198,alin.(1)-(2) și alin.(4)-(5) ,alin.(1)-(2), art.200,art.240 ,alin. (1) ,art.243 

alin.(1),lit.”a” și lit.”e” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările ulterioare, 

         În temeiul art.139, alin.(1),art.196, alin.(1), lit.”a”  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 

 

 

                    CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre : 

 

        Art.1. Se aprobă devizul general actualizat după încheierea contractului de proiectare și 

execuție și  devizul general defalcat actualizat pe surse de finanţare după încheierea contractului 

de proiectare și execuție al obiectivului de investiţie „Construire şi dotare dispensar în comuna 

Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locală 2017-2020 

conform anexelor 1 şi 2 , parte integranta din prezenta hotărâre,cu următorii indicatorii tehnico-

economici : 

                    Valoarea totala a investiție ( inclusv TVA) :     1071367,60 lei 

                  Din care : Construcții + montaj ( inclusv TVA): 651933,12 lei 

                   Finanțarea investiției :- Buget de stat:                 933590,96 lei 

                                                 - Buget local:                   137776,64 lei 

             Durată realizare investiție(luni) :                                 12 

 

       Art.2. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri orice altă prevedere contrară prezentei 

îşi încetează aplicabilitatea. 

       Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa,primarului comunei,  compartimentelor de specialitate şi va fi 

adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet 

www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității 

deliberative” . 

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

                          Florin GHEORGHE                                            CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                              

                                                                                             SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                                                                                                            Gheorghiţa STAN  

 

CORNEŞTI. 29 aprilie 2020 

               NR. 16 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 29.04.2020, cu un număr de 11 voturi pentru,voturi  

împotrivă 2 (două),abţineri 2 (două ),din totalul de 15 consilieri . 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/

