
 

 

              R O M Â N I A  

        JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

                CORNEŞTI  

              

                                                                HOTĂRÂRE 

Privind modificarea art.3.(2) și art.4 din hotărârea Consiliului local Cornești nr. 60/28.11.2018 

privind aprobarea obiectivului „ Infiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna 

Cornesti ,sat Frasinu”în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 ,Axa prioritară 

8,Prioritatea de Investiţii 8.3 A,Apel de proiecte nr.2 – Servicii sociale şi socio- medicale pentru 

vârstnici 

 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI , JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 

        Având în vedere: 

        - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Corneşti,judeţul Dâmboviţa,înregistrat  

cu nr.4396 /28.04.2020; 

        - referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti nr. 4397/ 28.04.2020; 

        - raportul Compartimentului contabilitate financiar cu nr. 4398/28.04.2020; 

        - raportul de specialitate al Compartimentului achiziţii cu nr. 4399/28.04.2020; 

        - solicitarea de clarificare 2 înregistrată cu nr.4329/27.04.2020 comunicată de ADR SUD 

MUNTENIA –PROIECT COD SMIS 127877 -Infiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice 

în comuna Corneşti ; 

        - Hotărârea Consiliului local nr.60/28.11.2018 privind aprobarea obiectivului „ Infiinţare 

centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Cornesti ,sat Frasinu”în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020 ,Axa prioritară 8,Prioritatea de Investiţii 8.3 A,Apel de proiecte 

nr.2 – Servicii sociale şi socio- medicale pentru vârstnici ; 

         - devizul general actualizat conform OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investitiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 

acte normative și prorogarea unor termene și tabelului costurile investiției actualizat conform 

OUG 114/2018 întocmit de SC DESIGN STUDIO SRL Târgoviște; 

        - prevederile art.71,alin.(1) din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în  

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor  

acte normative și prorogarea unor termene; 

         - prevederile art.10 din  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.41,alin(5),art.47,alin.(4),art.58 ,art.59,art.61-64 din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și 
actualizată, 

        - prevederile art.7 ,alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională,cu 

modificările şi completările ulterioare ;    

        - prevederile art. 41, din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare  ; 

        - prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu 

modificările şi completările ulterioare ;       

        - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;       

 

 

 

 

 



             

        - 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 I. Modificarea art.3.(2) din hotărârea Consiliului local Cornești nr. 60/28.11.2018 

privind aprobarea obiectivului „ Infiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna 

Cornesti ,sat Frasinu”în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 ,Axa  

prioritară 8,Prioritatea de Investiţii 8.3 A,Apel de proiecte nr.2 – Servicii sociale şi socio- 

medicale pentru vârstnici ,care va avea următorul cuprins : 

             ”Art.3 (2) Se aprobă   indicatorii tehnico-economici ai obiectivului „ Infiinţare centru 

de zi pentru persoane vârstnice în comuna Corneşti ,sat Frasinu”în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020 ,Axa prioritară 8,Prioritatea de Investiţii 8.3 A,Apel de 

proiecte nr .2 – Servicii sociale şi socio- medicale pentru vârstnici” astfel : 

a). Valoarea totală a proiectului “ Infiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna 

Corneşti”,sat Frasinu , jud.Dâmboviţa  în cuantum de 2.541.791,41 lei (inclusiv TVA); 

b) Valoarea eligibilă a proiectului este de 2.529.855,28 lei(inclusiv TVA); 

c). Valoarea  C+M  este de 1.694.366,09 lei (inclusiv TVA). 

d).Procent nearmbursabil 98 %. 

e).Fonduri nerambursabile  2.479.258,15 lei (inclusiv TVA)conform anexelor 1 si 2care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre.”  

           ART .II. Modificarea art.4, din hotărârea Consiliului local Cornești nr. 60/28.11.2018 

privind aprobarea obiectivului „ Infiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna 

Cornesti ,sat Frasinu”în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 ,Axa prioritară 

8,Prioritatea de Investiţii 8.3 A,Apel de proiecte nr.2 – Servicii sociale şi socio- medicale pentru 

vârstnici ,care va avea următorul cuprins : 

            ”Art.4. Se aprobă contribuția proprie totală în proiect în cunantum de 62.533,26 lei 

(inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în sumă de 

11.936,13 lei (inclusv TVA) cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în 

cuantum, de 50.597,13 lei( inclusv TVA)reprezentând cofinanțarea proiectului „ Infiinţare 

centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Corneşti ,sat Frasinu”. ” 

            ART.III.Celelalte prevederi ale hotărârii Consiliului local nr.60/28.11.2018 privind 

aprobarea obiectivului „ Infiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Cornesti ,sat 

Frasinu”în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 ,Axa prioritară 8,Prioritatea de 

Investiţii 8.3 A,Apel de proiecte nr.2 – Servicii sociale şi socio- medicale pentru vârstnici 

rămânând neschimbate. 

           ART.IV.Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei prin 

compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

           ART.V. 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. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 29.04.2020, cu un număr de 8 (opt) voturi pentru,voturi  

împotrivă 2 (două),abţineri 5 (cinci ),din totalul de 15 consilieri . 
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