
ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL CORNEŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

Nr.22 din 28 mai 2020 

privind aprobarea investiției ”Extindere conductă de gaze naturale în comuna Cornești, judetul 

Dâmbovița”cu operatorul economic  SC R.N.B.INSTAL CONSTRUCT SRL prin cofinanțare cu SC 

DISTRIGAZ SUD-REȚELE SRL 

 

      Consiliul local al comunei CORNEŞTI, judeţul Dâmboviţa. 

     Având în vedere : 

      - prevederile titlului II ,art.108, lit.”e” ,art.151 din Legea nr.123/2012 -legea energiei electrice și a 

gazelor naturale cu  modificările şi completările ulterioare; 

      - prevederile art.35,alin.1 ,art.41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu  

modificările şi completările ulterioare; 

      - hotărârea consiliului local nr.4/24.02.2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020; 

      - prevederile art.7 ,alin.13 din legea nr. 52/2003 privind transparenţă decizională ; 

      - Prevederile art. 2 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 62 şi art. 70 

din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei înregistrat cu nr.5225/21.05.2020;          

      - referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat cu nr. 5226/21.05.2020; 

      - raportul nr.5230/21.05.2020 al Compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Corneşti; 

      - raportul nr.5231/21.05.2020 al Compartimentului achiziții publice și proiecte din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti; 

      - raportul nr.5232/21.05.2020 al Compartimentului financiar contabilitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Corneşti; 

     - avizele tehnice de principiu la sistemului de distribuție a gazelor naturale nr.209145515, 

209145518, 209145520, 209145522, 209145523, 209145525, 209145528, 209145530, 209145534, 

209145538, 209145574/15.04.2020 emise de DISTRIGAZ SUD REȚELE; 

      - ofertele de  extindere conductă gaze naturale nr. 

209113453CND,209113444CND,209113472CND,209113490CND,209113433CND,209113366CND,

209113318CND,209113561CND,209113412CND,209113386CND,209113411CND/15.042020 emise 

de DISTRIGAZ SUD REȚELE; 

      - raportul comun înregistrat cu nr.5048/18.05.2020 al Compartimentului achiziții publice și 

proiecte,și Compartimentului financiar contabilitate  privind stabilirea ofertei cu prețul cel la scăzut în 

vederea realizării obiectivului de investiție  ”Extindere conductă de gaze naturale în comuna Cornești, 

judetul Dâmbovița”; 

      - avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;             

      - Prevederile art.5 ,lit.ee, art.95 alin.(2),art.96, alin.(1) –(2) ,art.98,alin.(1),art.105,alin.(1), art. 123, 

alin. (1) şi alin. (4), art.129 alin.(1) și alin.(2) și lit. d) coroborate alin. (7) lit. ”n” raportat la art.155 

,alin.(1),lit.d,,alin.5,lit.c, art. 140, alin. (1),art.197 ,alin.1-2,alin.4-5,art.198, alin.1-2,  art.240 ,alin. (1) 

,art.243 ,alin.(1),lit.”a”,lit.”e” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ , cu  modificările şi completările ulterioare, 

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

privind Codul administrativ, cu  modificările şi completările ulterioare,   

 

 

 

 

 

                  CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre : 



 

       Art.1.(1). Se aprobă investiția ”Extindere conductă de gaze naturale în comuna Cornești,județul 

Dâmbovița”cu operatorul economic SC R.N.B.INSTAL CONSTRUCT SRL agent ANRE ,prin 

cofinanțarea comunei Cornești cu SC DISTRIGAZ SUD-REȚELE SRL pentru următoarele străzi : 

       Sat Frasinu:- strada Pădurii și Liliacului- lungime 519 m și 191 m ; 

                          - strada Ghioceilor -lungime 270 m;  

 

       Sat Cătunu :- strada Iederei și Midgalului- lungime 600 m;   

                           -strada Romaniței- lungime 411 m;  

       Sat Postârnacu :- strada Victoriei- lungime 400 m;  

- strada Caisului- lungime 120 m;  

 

       Sat Ibrianu :  - strada Teilor și Plopilor - lungime 300 m și lungime 260 m; 

                             - Strada Câmpului - lungime 566 m;  

 

       Sat Ungureni:-strada Trandafirilor - lungime 100 m;  

                             - strada Mălinului - lungime 234 m;  

       Sat Hodărăști:-strada  Macului - lungime 400 m; 

                              -  strada Spicului- lungime 150 m; 

                              - strada Narciselor- lungime 790 m; 

                (2). Investiția ”Extindere conductă de gaze naturale în comuna Cornești, judetul Dâmbovița” 

se va realiza cu operatorul economic SC R.N.B.INSTAL CONSTRUCT SRL,prin cofinanțarea  

comunei cu  SC DISTRIGAZ SUD-REȚELE SRL  astfel : 

             Valoarea totală a investiției este de :                          1468887,329 lei (inclusiv TVA)  

     din care :- cofinanțare SC Distrigaz Sud-Rețele Srl:    142829,75 lei (inclusiv TVA) 

                             - cofinanțare buget local:                            1326057,579 lei (inclusiv TVA)       

conform notificărilor prevăzute în anexele 1-11 care fac parte integrantă din prezentul proiect. 

           Art.2. Se împuternicește domnul Vasile ȘERBAN -primarului comunei Cornești, județul 

Dâmbovița în vederea semnării contractului de cofinanțare încheiat între SC DISTRIGAZ SUD-

REȚELE SRL și comuna Cornești pentru extinderea conductei de gaze naturale pe străzile de la art.1, 

precum și a tuturor documentelor care vor fi încheiate în legatură cu lucrările de extindere a conductei 

de gaze naturale în comuna Cornești. 

          Art.3.- Hotărârea să fie dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentele   din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

          Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general al comunei Corneşti 

Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa ,primarului comunei 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,                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

   Florin GHEORGHE                                            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                       Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi ___.____.2020, cu un număr de _____voturi pentru,voturi 

împotrivă____,abţineri _____, din totalul de 15 consilieri . 

 

 

 

 
                                                              ANEXA NR.6 

La hotărârea Consiliului Local Cornești nr. 22/28.05.2020 

http://www.comunacornesti.ro/


NOTIFICAREA 2 EXTINDERE 
Cod client:1911634273 
Către Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale – DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. 
Sediul:............................................................................. 
Subsemnatul/Subsemnata, .................................., identificat prin buletin/cartea de identitate ..... seria ...... nr. 
.........., eliberat/eliberată la data de .............. de ................, cod numeric personal ........................................., 
domiciliat(ă) în .............................., Str. ........................... nr. ..........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., 
județul/sectorul ................., codul poștal .........., telefon ..............., e-mail ......................................................., 
cont bancar nr. ............................................... deschis la Banca ...................,persoană fizică, în calitate de 
solicitant 
sau 
Asociația de locatari/proprietari din .................., înregistrată la ......................, cu nr. .........., cod fiscal 
.................., cod poștal ..........., telefon .................., e-mail ............................, cont bancar nr. .................... 
deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de ............................., în 
calitate de solicitant, 
sau 
Societatea PRIMARIA COMUNA CORNESTI cu sediul în COM. CORNESTI, str. DN 1A nr. 739, 
județul/sectorul DAMBOVITA, cod poștal 137150, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. 4402744, 
cod unic de înregistrare 4402744, telefon 0728481416, e-mail ............................, cont bancar nr. 
..........................................................................., deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin 
SERBAN VASILE, în calitate de ..................., persoană juridică, în calitate de solicitant, 
având în vedere Avizul tehnic de principiu nr. 209145538 din data de 15.04.2020, eliberat de dumneavoastră și 
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, 
aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 
32/2017, va comunic faptul ca pentru racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM aferent/aferentă 
imobilului/obiectivului amplasat în localitatea Sat. POSTARNACU, Com. CORNESTI, str. CAISULUI nr. F.N., 
județul DAMBOVITA: 
1. certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, precum și autorizația de 
construire a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de 
reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, vor fi obținute de subsemnatul, în numele OSD / 
solictantului  până la data de 15.08.2020; documentația pentru obținerea autorizației construire necesare 
racordării va fi depusă la autoritățile locale până la data de 10.08.2020.  
(Notă: Termenul trebuie să fie de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare); 
2. documentația tehnică/proiectul tehnic a/al racordului și/sau a/al stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare va fi 
întocmită/întocmit de operatorul economic S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., avand autorizația nr./data 
16410/2016 emisa de ANRE si va fi depusa la OSD până la data de 25.08.2020; 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 5000 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
3. verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al extinderii si/sau racordului și/sau a/al stației de 
reglare-măsurare/stației de reglare/stația de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului 
de măsurare va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat de ANRE ADRIAN PETRE CONSTANTINESCU, 
atestat nr./dată V140900131/2014; 
Valoarea negociata pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 84.03 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
4. execuția extinderii de conducta si /sau a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare va fi efectuată de operatorul economic  S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., 
avand autorizatia nr./data 16412/2016 emisa de ANRE si va fi  realizată pana la data de 14.11.2020. 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii 17424,8 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): …………. lei/fara TVA 
Solicitant : PRIMARIA COMUNEI CORNESTI              Operator Economic: 
Semnatura solicitant :……………….                                     Denumire operator : RNB INSTAL CONSTRUCT 
SRL 
                                                                                              Nume  reprezentat legal: TOCACIU BOGDAN 
Data :………………………………………..                            Semnatura/ stampila  OE: ……………………… 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

   Florin GHEORGHE                                                                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                                            Gheorghiţa STAN 

 
 
 

ANEXA NR.2 



La hotărârea Consiliului Local Cornești nr. 22/28.05.2020 
NOTIFICAREA 2 EXTINDERE 

Cod client:1911634336 
Către Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale – DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. 
Sediul:............................................................................. 
Subsemnatul/Subsemnata, .................................., identificat prin buletin/cartea de identitate ..... seria ...... nr. 
.........., eliberat/eliberată la data de .............. de ................, cod numeric personal ........................................., 
domiciliat(ă) în .............................., Str. ........................... nr. ..........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., 
județul/sectorul ................., codul poștal .........., telefon ..............., e-mail ......................................................., 
cont bancar nr. ............................................... deschis la Banca ...................,persoană fizică, în calitate de 
solicitant 
sau 
Asociația de locatari/proprietari din .................., înregistrată la ......................, cu nr. .........., cod fiscal 
.................., cod poștal ..........., telefon .................., e-mail ............................, cont bancar nr. .................... 
deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de ............................., în 
calitate de solicitant, 
sau 
Societatea PRIMARIA COMUNA CORNESTI cu sediul în COM. CORNESTI, str. DN 1A nr. 739, 
județul/sectorul DAMBOVITA, cod poștal 137150, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. 4402744, 
cod unic de înregistrare 4402744, telefon 0728481416, e-mail ............................, cont bancar nr. 
..........................................................................., deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin 
SERBAN VASILE, în calitate de ..................., persoană juridică, în calitate de solicitant, 
având în vedere Avizul tehnic de principiu nr. 209145518 din data de 15.04.2020, eliberat de dumneavoastră și 
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, 
aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 
32/2017, va comunic faptul ca pentru racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM aferent/aferentă 
imobilului/obiectivului amplasat în localitatea Sat. FRASINU, Com. CORNESTI, str. GHIOCEILOR nr. F.N., 
județul DAMBOVITA: 
1. certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, precum și autorizația de 
construire a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de 
reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, vor fi obținute de subsemnatul, în numele OSD / 
solictantului  până la data de 15.08.2020; documentația pentru obținerea autorizației construire necesare 
racordării va fi depusă la autoritățile locale până la data de 10.08.2020.  
(Notă: Termenul trebuie să fie de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare); 
2. documentația tehnică/proiectul tehnic a/al racordului și/sau a/al stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare va fi 
întocmită/întocmit de operatorul economic S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., avand autorizația nr./data 
16410/2016 emisa de ANRE si va fi depusa la OSD până la data de 25.08.2020; 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 5000 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
3. verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al extinderii si/sau racordului și/sau a/al stației de 
reglare-măsurare/stației de reglare/stația de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului 
de măsurare va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat de ANRE ADRIAN PETRE CONSTANTINESCU, 
atestat nr./dată V140900131/2014; 
Valoarea negociata pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 84.03 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
4. execuția extinderii de conducta si /sau a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare va fi efectuată de operatorul economic  S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., 
avand autorizatia nr./data 16412/2016 emisa de ANRE si va fi  realizată pana la data de 14.11.2020. 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii 77006,5 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): …………. lei/fara TVA 
 

Solicitant : PRIMARIA COMUNEI CORNESTI              Operator Economic: 
Semnatura solicitant :……………….                                     Denumire operator : RNB INSTAL 
CONSTRUCT SRL 
                                                                                              Nume  reprezentat legal: TOCACIU BOGDAN 

Data :………………………………………..                            Semnatura/ stampila  OE: ……………………  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

   Florin GHEORGHE                                                                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                                            Gheorghiţa STAN 

 
 



 
ANEXA NR.10 

La hotărârea Consiliului Local Cornești nr. 22/28.05.2020 
NOTIFICAREA 2 EXTINDERE 

Cod client:1911634344 
Către Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale – DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. 
Sediul:............................................................................. 
Subsemnatul/Subsemnata, .................................., identificat prin buletin/cartea de identitate ..... seria ...... nr. 
.........., eliberat/eliberată la data de .............. de ................, cod numeric personal ........................................., 
domiciliat(ă) în .............................., Str. ........................... nr. ..........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., 
județul/sectorul ................., codul poștal .........., telefon ..............., e-mail ......................................................., 
cont bancar nr. ............................................... deschis la Banca ...................,persoană fizică, în calitate de 
solicitant 
sau 
Asociația de locatari/proprietari din .................., înregistrată la ......................, cu nr. .........., cod fiscal 
.................., cod poștal ..........., telefon .................., e-mail ............................, cont bancar nr. .................... 
deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de ............................., în 
calitate de solicitant, 
sau 
Societatea PRIMARIA COMUNA CORNESTI cu sediul în COM. CORNESTI, str. DN 1A nr. 739, 
județul/sectorul DAMBOVITA, cod poștal 137150, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. 4402744, 
cod unic de înregistrare 4402744, telefon 0728481416, e-mail ............................, cont bancar nr. 
..........................................................................., deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin 
SERBAN VASILE, în calitate de ..................., persoană juridică, în calitate de solicitant, 
având în vedere Avizul tehnic de principiu nr. 209145530 din data de 15.04.2020, eliberat de dumneavoastră și 
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, 
aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 
32/2017, va comunic faptul ca pentru racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM aferent/aferentă 
imobilului/obiectivului amplasat în localitatea Sat. UNGURENI, Com. CORNESTI, str. MALINULUI nr. F.N., 
județul DAMBOVITA: 
1. certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, precum și autorizația de 
construire a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de 
reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, vor fi obținute de subsemnatul, în numele OSD / 
solictantului  până la data de 15.08.2020; documentația pentru obținerea autorizației construire necesare 
racordării va fi depusă la autoritățile locale până la data de 10.08.2020.  
(Notă: Termenul trebuie să fie de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare); 
2. documentația tehnică/proiectul tehnic a/al racordului și/sau a/al stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare va fi 
întocmită/întocmit de operatorul economic S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., avand autorizația nr./data 
16410/2016 emisa de ANRE si va fi depusa la OSD până la data de 25.08.2020; 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 5000 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
3. verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al extinderii si/sau racordului și/sau a/al stației de 
reglare-măsurare/stației de reglare/stația de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului 
de măsurare va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat de ANRE ADRIAN PETRE CONSTANTINESCU, 
atestat nr./dată V140900131/2014; 
Valoarea negociata pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 84.03 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
4. execuția extinderii de conducta si /sau a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare va fi efectuată de operatorul economic  S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., 
avand autorizatia nr./data 16412/2016 emisa de ANRE si va fi  realizată pana la data de 14.11.2020. 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii 67803,8 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): …………. lei/fara TVA 
 

Solicitant : PRIMARIA COMUNEI CORNESTI              Operator Economic: 
Semnatura solicitant :……………….                                  Denumire operator : RNB INSTAL CONSTRUCT SRL 
                                                                                              Nume  reprezentat legal: TOCACIU BOGDAN 

Data :………………………………………..                            Semnatura/ stampila  OE: ……………………….  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

   Florin GHEORGHE                                                                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                                            Gheorghiţa STAN 

 



ANEXA NR.5 
La hotărârea Consiliului Local Cornești nr. 22/28.05.2020 

 
NOTIFICAREA 2 EXTINDERE 

Cod client:1911634326 
Către Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale – DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. 
Sediul:............................................................................. 
Subsemnatul/Subsemnata, .................................., identificat prin buletin/cartea de identitate ..... seria ...... nr. 
.........., eliberat/eliberată la data de .............. de ................, cod numeric personal ........................................., 
domiciliat(ă) în .............................., Str. ........................... nr. ..........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., 
județul/sectorul ................., codul poștal .........., telefon ..............., e-mail ......................................................., 
cont bancar nr. ............................................... deschis la Banca ...................,persoană fizică, în calitate de 
solicitant 
sau 
Asociația de locatari/proprietari din .................., înregistrată la ......................, cu nr. .........., cod fiscal 
.................., cod poștal ..........., telefon .................., e-mail ............................, cont bancar nr. .................... 
deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de ............................., în 
calitate de solicitant, 
sau 
Societatea PRIMARIA COMUNA CORNESTI cu sediul în COM. CORNESTI, str. DN 1A nr. 739, 
județul/sectorul DAMBOVITA, cod poștal 137150, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. 4402744, 
cod unic de înregistrare 4402744, telefon 0728481416, e-mail ............................, cont bancar nr. 
..........................................................................., deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin 
SERBAN VASILE, în calitate de ..................., persoană juridică, în calitate de solicitant, 
având în vedere Avizul tehnic de principiu nr. 209145522 din data de 15.04.2020, eliberat de dumneavoastră și 
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, 
aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 
32/2017, va comunic faptul ca pentru racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM aferent/aferentă 
imobilului/obiectivului amplasat în localitatea Sat. POSTARNACU, Com. CORNESTI, str. VICTORIEI nr. F.N., 
județul DAMBOVITA: 
1. certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, precum și autorizația de 
construire a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de 
reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, vor fi obținute de subsemnatul, în numele OSD / 
solictantului  până la data de 15.08.2020; documentația pentru obținerea autorizației construire necesare 
racordării va fi depusă la autoritățile locale până la data de 10.08.2020.  
(Notă: Termenul trebuie să fie de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare); 
2. documentația tehnică/proiectul tehnic a/al racordului și/sau a/al stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare va fi 
întocmită/întocmit de operatorul economic S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., avand autorizația nr./data 
16410/2016 emisa de ANRE si va fi depusa la OSD până la data de 25.08.2020; 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 5000 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
3. verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al extinderii si/sau racordului și/sau a/al stației de 
reglare-măsurare/stației de reglare/stația de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului 
de măsurare va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat de ANRE ADRIAN PETRE CONSTANTINESCU, 
atestat nr./dată V140900131/2014; 
Valoarea negociata pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 84.03 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
4. execuția extinderii de conducta si /sau a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare va fi efectuată de operatorul economic  S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., 
avand autorizatia nr./data 16412/2016 emisa de ANRE si va fi  realizată pana la data de 14.11.2020. 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii 116460,7 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): …………. lei/fara TVA 
 

Solicitant : PRIMARIA COMUNEI CORNESTI              Operator Economic: 
Semnatura solicitant :……………….                                     Denumire operator : RNB INSTAL CONSTRUCT 
SRL 
                                                                                              Nume  reprezentat legal: TOCACIU BOGDAN 

Data :………………………………………..                            Semnatura/ stampila  OE: ……………………….  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

   Florin GHEORGHE                                                                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                                            Gheorghiţa STAN 



 
ANEXA NR.3 

La hotărârea Consiliului Local Cornești nr. 22/28.05.2020 
NOTIFICAREA 2 EXTINDERE 

Cod client:1911634308 
Către Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale – DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. 
Sediul:............................................................................. 
Subsemnatul/Subsemnata, .................................., identificat prin buletin/cartea de identitate ..... seria ...... nr. 
.........., eliberat/eliberată la data de .............. de ................, cod numeric personal ........................................., 
domiciliat(ă) în .............................., Str. ........................... nr. ..........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., 
județul/sectorul ................., codul poștal .........., telefon ..............., e-mail ......................................................., 
cont bancar nr. ............................................... deschis la Banca ...................,persoană fizică, în calitate de 
solicitant 
sau 
Asociația de locatari/proprietari din .................., înregistrată la ......................, cu nr. .........., cod fiscal 
.................., cod poștal ..........., telefon .................., e-mail ............................, cont bancar nr. .................... 
deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de ............................., în 
calitate de solicitant, 
sau 
Societatea PRIMARIA COMUNA CORNESTI cu sediul în COM. CORNESTI, str. DN 1A nr. 739, 
județul/sectorul DAMBOVITA, cod poștal 137150, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. 4402744, 
cod unic de înregistrare 4402744, telefon 0728481416, e-mail ............................, cont bancar nr. 
..........................................................................., deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin 
SERBAN VASILE, în calitate de ..................., persoană juridică, în calitate de solicitant, 
având în vedere Avizul tehnic de principiu nr. 209145520 din data de 15.04.2020, eliberat de dumneavoastră și 
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, 
aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 
32/2017, va comunic faptul ca pentru racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM aferent/aferentă 
imobilului/obiectivului amplasat în localitatea Sat. CATUNU, Com. CORNESTI, str. IEDEREI nr. 
F.N.,str.MIGDALULUI nr.F.N., județul DAMBOVITA: 
1. certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, precum și autorizația de 
construire a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de 
reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, vor fi obținute de subsemnatul, în numele OSD / 
solictantului  până la data de 15.08.2020; documentația pentru obținerea autorizației construire necesare 
racordării va fi depusă la autoritățile locale până la data de 10.08.2020.  
(Notă: Termenul trebuie să fie de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare); 
2. documentația tehnică/proiectul tehnic a/al racordului și/sau a/al stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare va fi 
întocmită/întocmit de operatorul economic S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., avand autorizația nr./data 
16410/2016 emisa de ANRE si va fi depusa la OSD până la data de 25.08.2020; 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 5000 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
3. verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al extinderii si/sau racordului și/sau a/al stației de 
reglare-măsurare/stației de reglare/stația de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului 
de măsurare va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat de ANRE ADRIAN PETRE CONSTANTINESCU, 
atestat nr./dată V140900131/2014; 
Valoarea negociata pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 84.03 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
4. execuția extinderii de conducta si /sau a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare va fi efectuată de operatorul economic  S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., 
avand autorizatia nr./data 16412/2016 emisa de ANRE si va fi  realizată pana la data de 14.11.2020. 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii 85510,8 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): …………. lei/fara TVA 
 

Solicitant : PRIMARIA COMUNEI CORNESTI              Operator Economic: 
Semnatura solicitant :……………….                                     Denumire operator : RNB INSTAL CONSTRUCT 
SRL 
                                                                                              Nume  reprezentat legal: TOCACIU BOGDAN 
Data :………………………………………..                            Semnatura/ stampila  OE: ………………………. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

   Florin GHEORGHE                                                                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                                            Gheorghiţa STAN 



 
ANEXA NR.4 

La hotărârea Consiliului Local Cornești nr. 22/28.05.2020 
NOTIFICAREA 2 EXTINDERE 

Cod client:1911634316 
Către Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale – DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. 
Sediul:............................................................................. 
Subsemnatul/Subsemnata, .................................., identificat prin buletin/cartea de identitate ..... seria ...... nr. 
.........., eliberat/eliberată la data de .............. de ................, cod numeric personal ........................................., 
domiciliat(ă) în .............................., Str. ........................... nr. ..........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., 
județul/sectorul ................., codul poștal .........., telefon ..............., e-mail ......................................................., 
cont bancar nr. ............................................... deschis la Banca ...................,persoană fizică, în calitate de 
solicitant 
sau 
Asociația de locatari/proprietari din .................., înregistrată la ......................, cu nr. .........., cod fiscal 
.................., cod poștal ..........., telefon .................., e-mail ............................, cont bancar nr. .................... 
deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de ............................., în 
calitate de solicitant, 
sau 
Societatea PRIMARIA COMUNA CORNESTI cu sediul în COM. CORNESTI, str. DN 1A nr. 739, 
județul/sectorul DAMBOVITA, cod poștal 137150, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. 4402744, 
cod unic de înregistrare 4402744, telefon 0728481416, e-mail ............................, cont bancar nr. 
..........................................................................., deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin 
SERBAN VASILE, în calitate de ..................., persoană juridică, în calitate de solicitant, 
având în vedere Avizul tehnic de principiu nr. 209145574din data de 15.04.2020, eliberat de dumneavoastră și 
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, 
aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 
32/2017, va comunic faptul ca pentru racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM aferent/aferentă 
imobilului/obiectivului amplasat în localitatea Sat. CATUNU, Com. CORNESTI, str. ROMANITEI nr. F.N., 
județul DAMBOVITA: 
1. certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, precum și autorizația de 
construire a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de 
reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, vor fi obținute de subsemnatul, în numele OSD / 
solictantului  până la data de 15.08.2020; documentația pentru obținerea autorizației construire necesare 
racordării va fi depusă la autoritățile locale până la data de 10.08.2020.  
(Notă: Termenul trebuie să fie de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare); 
2. documentația tehnică/proiectul tehnic a/al racordului și/sau a/al stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare va fi 
întocmită/întocmit de operatorul economic S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., avand autorizația nr./data 
16410/2016 emisa de ANRE si va fi depusa la OSD până la data de 25.08.2020; 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 5000 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
3. verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al extinderii si/sau racordului și/sau a/al stației de 
reglare-măsurare/stației de reglare/stația de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului 
de măsurare va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat de ANRE ADRIAN PETRE CONSTANTINESCU, 
atestat nr./dată V140900131/2014; 
Valoarea negociata pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 84.03 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
4. execuția extinderii de conducta si /sau a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare va fi efectuată de operatorul economic  S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., 
avand autorizatia nr./data 16412/2016 emisa de ANRE si va fi  realizată pana la data de 14.11.2020. 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii 58575,3 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): …………. lei/fara TVA 
 

Solicitant : PRIMARIA COMUNEI CORNESTI              Operator Economic: 
Semnatura solicitant :……………….                                     Denumire operator : RNB INSTAL CONSTRUCT 
SRL 
                                                                                              Nume  reprezentat legal: TOCACIU BOGDAN 
Data :………………………………………..                            Semnatura/ stampila  OE: ………………………. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

   Florin GHEORGHE                                                                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                                            Gheorghiţa STAN 



 
ANEXA NR.8 

La hotărârea Consiliului Local Cornești nr. 22/28.05.2020 
NOTIFICAREA 2 EXTINDERE 

Cod client:1911634280 
Către Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale – DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. 
Sediul:............................................................................. 
Subsemnatul/Subsemnata, .................................., identificat prin buletin/cartea de identitate ..... seria ...... nr. 
.........., eliberat/eliberată la data de .............. de ................, cod numeric personal ........................................., 
domiciliat(ă) în .............................., Str. ........................... nr. ..........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., 
județul/sectorul ................., codul poștal .........., telefon ..............., e-mail ......................................................., 
cont bancar nr. ............................................... deschis la Banca ...................,persoană fizică, în calitate de 
solicitant 
sau 
Asociația de locatari/proprietari din .................., înregistrată la ......................, cu nr. .........., cod fiscal 
.................., cod poștal ..........., telefon .................., e-mail ............................, cont bancar nr. .................... 
deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de ............................., în 
calitate de solicitant, 
sau 
Societatea PRIMARIA COMUNA CORNESTI cu sediul în COM. CORNESTI, str. DN 1A nr. 739, 
județul/sectorul DAMBOVITA, cod poștal 137150, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. 4402744, 
cod unic de înregistrare 4402744, telefon 0728481416, e-mail ............................, cont bancar nr. 
..........................................................................., deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin 
SERBAN VASILE, în calitate de ..................., persoană juridică, în calitate de solicitant, 
având în vedere Avizul tehnic de principiu nr. 209145534 din data de 15.04.2020, eliberat de dumneavoastră și 
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, 
aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 
32/2017, va comunic faptul ca pentru racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM aferent/aferentă 
imobilului/obiectivului amplasat în localitatea Sat. IBRIANU, Com. CORNESTI, str. CAMPULUI nr. F.N., județul 
DAMBOVITA: 
1. certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, precum și autorizația de 
construire a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de 
reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, vor fi obținute de subsemnatul, în numele OSD / 
solictantului  până la data de 15.08.2020; documentația pentru obținerea autorizației construire necesare 
racordării va fi depusă la autoritățile locale până la data de 10.08.2020.  
(Notă: Termenul trebuie să fie de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare); 
2. documentația tehnică/proiectul tehnic a/al racordului și/sau a/al stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare va fi 
întocmită/întocmit de operatorul economic S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., avand autorizația nr./data 
16410/2016 emisa de ANRE si va fi depusa la OSD până la data de 25.08.2020; 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 5000 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
3. verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al extinderii si/sau racordului și/sau a/al stației de 
reglare-măsurare/stației de reglare/stația de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului 
de măsurare va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat de ANRE ADRIAN PETRE CONSTANTINESCU, 
atestat nr./dată V140900131/2014; 
Valoarea negociata pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 84.03 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
4. execuția extinderii de conducta si /sau a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare va fi efectuată de operatorul economic  S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., 
avand autorizatia nr./data 16412/2016 emisa de ANRE si va fi  realizată pana la data de 14.11.2020. 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii 81422,6 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): …………. lei/fara TVA 
 

Solicitant : PRIMARIA COMUNEI CORNESTI              Operator Economic: 
Semnatura solicitant :……………….                                     Denumire operator : RNB INSTAL CONSTRUCT 
SRL 
                                                                                              Nume  reprezentat legal: TOCACIU BOGDAN 
Data :………………………………………..                            Semnatura/ stampila  OE: ………… 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

   Florin GHEORGHE                                                                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                                            Gheorghiţa STAN 



 
ANEXA NR.11 

La hotărârea Consiliului Local Cornești nr. 22/28.05.2020 
NOTIFICAREA 2 EXTINDERE 

Cod client:1911634356 
Către Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale – DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. 
Sediul:............................................................................. 
Subsemnatul/Subsemnata, .................................., identificat prin buletin/cartea de identitate ..... seria ...... nr. 
.........., eliberat/eliberată la data de .............. de ................, cod numeric personal ........................................., 
domiciliat(ă) în .............................., Str. ........................... nr. ..........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., 
județul/sectorul ................., codul poștal .........., telefon ..............., e-mail ......................................................., 
cont bancar nr. ............................................... deschis la Banca ...................,persoană fizică, în calitate de 
solicitant 
sau 
Asociația de locatari/proprietari din .................., înregistrată la ......................, cu nr. .........., cod fiscal 
.................., cod poștal ..........., telefon .................., e-mail ............................, cont bancar nr. .................... 
deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de ............................., în 
calitate de solicitant, 
sau 
Societatea PRIMARIA COMUNA CORNESTI cu sediul în COM. CORNESTI, str. DN 1A nr. 739, 
județul/sectorul DAMBOVITA, cod poștal 137150, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. 4402744, 
cod unic de înregistrare 4402744, telefon 0728481416, e-mail ............................, cont bancar nr. 
..........................................................................., deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin 
SERBAN VASILE, în calitate de ..................., persoană juridică, în calitate de solicitant, 
având în vedere Avizul tehnic de principiu nr. 209145528 din data de 15.04.2020, eliberat de dumneavoastră și 
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, 
aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 
32/2017, va comunic faptul ca pentru racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM aferent/aferentă 
imobilului/obiectivului amplasat în localitatea Sat. HODARASTI, Com. CORNESTI, str. MACULUI nr. F.N., str. 
SPICULUI nr. F.N. str. NARCISELOR nr. F.N., județul DAMBOVITA: 
1. certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, precum și autorizația de 
construire a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de 
reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, vor fi obținute de subsemnatul, în numele OSD / 
solictantului  până la data de 15.08.2020; documentația pentru obținerea autorizației construire necesare 
racordării va fi depusă la autoritățile locale până la data de 10.08.2020.  
(Notă: Termenul trebuie să fie de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare); 
2. documentația tehnică/proiectul tehnic a/al racordului și/sau a/al stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare va fi 
întocmită/întocmit de operatorul economic S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., avand autorizația nr./data 
16410/2016 emisa de ANRE si va fi depusa la OSD până la data de 25.08.2020; 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 5000 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
3. verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al extinderii si/sau racordului și/sau a/al stației de 
reglare-măsurare/stației de reglare/stația de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului 
de măsurare va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat de ANRE ADRIAN PETRE CONSTANTINESCU, 
atestat nr./dată V140900131/2014; 
Valoarea negociata pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 84.03 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
4. execuția extinderii de conducta si /sau a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare va fi efectuată de operatorul economic  S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., 
avand autorizatia nr./data 16412/2016 emisa de ANRE si va fi  realizată pana la data de 14.11.2020. 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii 319296,4 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): …………. lei/fara TVA 
 

Solicitant : PRIMARIA COMUNEI CORNESTI              Operator Economic: 
Semnatura solicitant :……………….                                     Denumire operator : RNB INSTAL CONSTRUCT 
SRL 
                                                                                              Nume  reprezentat legal: TOCACIU BOGDAN 

Data :………………………………………..                            Semnatura/ stampila  OE: ………………………. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

   Florin GHEORGHE                                                                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                                            Gheorghiţa STAN 



ANEXA NR.1 
La hotărârea Consiliului Local Cornești nr. 22/28.05.2020 

 
 NOTIFICAREA 2 EXTINDERE 

Cod client:1911634347 
Către Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale – DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. 
Sediul:............................................................................. 
Subsemnatul/Subsemnata, .................................., identificat prin buletin/cartea de identitate ..... seria ...... nr. 
.........., eliberat/eliberată la data de .............. de ................, cod numeric personal ........................................., 
domiciliat(ă) în .............................., Str. ........................... nr. ..........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., 
județul/sectorul ................., codul poștal .........., telefon ..............., e-mail ......................................................., 
cont bancar nr. ............................................... deschis la Banca ...................,persoană fizică, în calitate de 
solicitant 
sau 
Asociația de locatari/proprietari din .................., înregistrată la ......................, cu nr. .........., cod fiscal 
.................., cod poștal ..........., telefon .................., e-mail ............................, cont bancar nr. .................... 
deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de ............................., în 
calitate de solicitant, 
sau 
Societatea PRIMARIA COMUNA CORNESTI cu sediul în COM. CORNESTI, str. DN 1A nr. 739, 
județul/sectorul DAMBOVITA, cod poștal 137150, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. 4402744, 
cod unic de înregistrare 4402744, telefon 0728481416, e-mail ............................, cont bancar nr. 
..........................................................................., deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin 
SERBAN VASILE, în calitate de ..................., persoană juridică, în calitate de solicitant, 
având în vedere Avizul tehnic de principiu nr. 209145515 din data de 15.04.2020, eliberat de dumneavoastră și 
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, 
aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 
32/2017, va comunic faptul ca pentru racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM aferent/aferentă 
imobilului/obiectivului amplasat în localitatea Sat. FRASINU, Com. CORNESTI, str. PADURII nr. 
F.N.,str.LILIACULUI nr.F.N. , județul DAMBOVITA: 
1. certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, precum și autorizația de 
construire a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de 
reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, vor fi obținute de subsemnatul, în numele OSD / 
solictantului  până la data de 15.08.2020; documentația pentru obținerea autorizației construire necesare 
racordării va fi depusă la autoritățile locale până la data de 10.08.2020.  
(Notă: Termenul trebuie să fie de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare); 
2. documentația tehnică/proiectul tehnic a/al racordului și/sau a/al stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare va fi 
întocmită/întocmit de operatorul economic S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., avand autorizația nr./data 
16410/2016 emisa de ANRE si va fi depusa la OSD până la data de 25.08.2020; 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 5000 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
3. verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al extinderii si/sau racordului și/sau a/al stației de 
reglare-măsurare/stației de reglare/stația de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului 
de măsurare va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat de ANRE ADRIAN PETRE CONSTANTINESCU, 
atestat nr./dată V140900131/2014; 
Valoarea negociata pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 84.03 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
4. execuția extinderii de conducta si /sau a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare va fi efectuată de operatorul economic  S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., 
avand autorizatia nr./data 16412/2016 emisa de ANRE si va fi  realizată pana la data de 14.11.2020. 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii 203039,8 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): …………. lei/fara TVA 
 

Solicitant : PRIMARIA COMUNEI CORNESTI              Operator Economic: 
Semnatura solicitant :……………….                                     Denumire operator : RNB INSTAL CONSTRUCT 
SRL 
                                                                                              Nume  reprezentat legal: TOCACIU BOGDAN 
Data :………………………………………..                            Semnatura/ stampila  OE: ………………………. 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

               Florin GHEORGHE                                                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                                         Gheorghiţa STAN 



ANEXA NR.9 
La hotărârea Consiliului Local Cornești nr. 22/28.05.2020 

 
NOTIFICAREA 2 EXTINDERE 

Cod client:1911634306 
Către Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale – DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. 
Sediul:............................................................................. 
Subsemnatul/Subsemnata, .................................., identificat prin buletin/cartea de identitate ..... seria ...... nr. 
.........., eliberat/eliberată la data de .............. de ................, cod numeric personal ........................................., 
domiciliat(ă) în .............................., Str. ........................... nr. ..........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., 
județul/sectorul ................., codul poștal .........., telefon ..............., e-mail ......................................................., 
cont bancar nr. ............................................... deschis la Banca ...................,persoană fizică, în calitate de 
solicitant 
sau 
Asociația de locatari/proprietari din .................., înregistrată la ......................, cu nr. .........., cod fiscal 
.................., cod poștal ..........., telefon .................., e-mail ............................, cont bancar nr. .................... 
deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de ............................., în 
calitate de solicitant, 
sau 
Societatea PRIMARIA COMUNA CORNESTI cu sediul în COM. CORNESTI, str. DN 1A nr. 739, 
județul/sectorul DAMBOVITA, cod poștal 137150, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. 4402744, 
cod unic de înregistrare 4402744, telefon 0728481416, e-mail ............................, cont bancar nr. 
..........................................................................., deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin 
SERBAN VASILE, în calitate de ..................., persoană juridică, în calitate de solicitant, 
având în vedere Avizul tehnic de principiu nr. 209145525 din data de 15.04.2020, eliberat de dumneavoastră și 
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, 
aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 
32/2017, va comunic faptul ca pentru racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM aferent/aferentă 
imobilului/obiectivului amplasat în localitatea Sat. UNGURENI, Com. CORNESTI, str. TRANDAFIRILOR nr. 
F.N., județul DAMBOVITA: 
1. certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, precum și autorizația de 
construire a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de 
reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, vor fi obținute de subsemnatul, în numele OSD / 
solictantului  până la data de 15.08.2020; documentația pentru obținerea autorizației construire necesare 
racordării va fi depusă la autoritățile locale până la data de 10.08.2020.  
(Notă: Termenul trebuie să fie de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare); 
2. documentația tehnică/proiectul tehnic a/al racordului și/sau a/al stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare va fi 
întocmită/întocmit de operatorul economic S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., avand autorizația nr./data 
16410/2016 emisa de ANRE si va fi depusa la OSD până la data de 25.08.2020; 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 5000 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
3. verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al extinderii si/sau racordului și/sau a/al stației de 
reglare-măsurare/stației de reglare/stația de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului 
de măsurare va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat de ANRE ADRIAN PETRE CONSTANTINESCU, 
atestat nr./dată V140900131/2014; 
Valoarea negociata pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 84.03 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
4. execuția extinderii de conducta si /sau a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare va fi efectuată de operatorul economic  S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., 
avand autorizatia nr./data 16412/2016 emisa de ANRE si va fi  realizată pana la data de 14.11.2020. 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii 28748,6 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): …………. lei/fara TVA 
 

Solicitant : PRIMARIA COMUNEI CORNESTI              Operator Economic: 
Semnatura solicitant :……………….                                     Denumire operator : RNB INSTAL CONSTRUCT 
SRL 
                                                                                              Nume  reprezentat legal: TOCACIU BOGDAN 
Data :………………………………………..                            Semnatura/ stampila  OE: …………………… 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

   Florin GHEORGHE                                                                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                                            Gheorghiţa STAN 



ANEXA NR.7 
La hotărârea Consiliului Local Cornești nr. 22/28.05.2020 

 
NOTIFICAREA 2 EXTINDERE 

Cod client:1911634281 
Către Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale – DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. 
Sediul:............................................................................. 
Subsemnatul/Subsemnata, .................................., identificat prin buletin/cartea de identitate ..... seria ...... nr. 
.........., eliberat/eliberată la data de .............. de ................, cod numeric personal ........................................., 
domiciliat(ă) în .............................., Str. ........................... nr. ..........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., 
județul/sectorul ................., codul poștal .........., telefon ..............., e-mail ......................................................., 
cont bancar nr. ............................................... deschis la Banca ...................,persoană fizică, în calitate de 
solicitant 
sau 
Asociația de locatari/proprietari din .................., înregistrată la ......................, cu nr. .........., cod fiscal 
.................., cod poștal ..........., telefon .................., e-mail ............................, cont bancar nr. .................... 
deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de ............................., în 
calitate de solicitant, 
sau 
Societatea PRIMARIA COMUNA CORNESTI cu sediul în COM. CORNESTI, str. DN 1A nr. 739, 
județul/sectorul DAMBOVITA, cod poștal 137150, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. 4402744, 
cod unic de înregistrare 4402744, telefon 0728481416, e-mail ............................, cont bancar nr. 
..........................................................................., deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin 
SERBAN VASILE, în calitate de ..................., persoană juridică, în calitate de solicitant, 
având în vedere Avizul tehnic de principiu nr. 209145523 din data de 15.04.2020, eliberat de dumneavoastră și 
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, 
aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 
32/2017, va comunic faptul ca pentru racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM aferent/aferentă 
imobilului/obiectivului amplasat în localitatea Sat. IBRIANU, Com. CORNESTI, str. TEILOR nr. F.N., str. 
PLOPILOR nr. F.N.,  județul DAMBOVITA: 
1. certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, precum și autorizația de 
construire a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de 
reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, vor fi obținute de subsemnatul, în numele OSD / 
solictantului  până la data de 15.08.2020; documentația pentru obținerea autorizației construire necesare 
racordării va fi depusă la autoritățile locale până la data de 10.08.2020.  
(Notă: Termenul trebuie să fie de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare); 
2. documentația tehnică/proiectul tehnic a/al racordului și/sau a/al stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare va fi 
întocmită/întocmit de operatorul economic S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., avand autorizația nr./data 
16410/2016 emisa de ANRE si va fi depusa la OSD până la data de 25.08.2020; 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 5000 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
3. verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al extinderii si/sau racordului și/sau a/al stației de 
reglare-măsurare/stației de reglare/stația de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului 
de măsurare va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat de ANRE ADRIAN PETRE CONSTANTINESCU, 
atestat nr./dată V140900131/2014; 
Valoarea negociata pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii: 84.03 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): ............. lei/fara TVA 
4. execuția extinderii de conducta si /sau a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de 
reglare/stației de măsurare va fi efectuată de operatorul economic  S.C. RNB INSTAL CONSTRUCT S.R.L., 
avand autorizatia nr./data 16412/2016 emisa de ANRE si va fi  realizată pana la data de 14.11.2020. 
Valoarea negociata cu operatorul economic de mai sus, pentru aceasta activitate este: 

• valoare aferenta extinderii 123142,5 lei/fara TVA  

• valoare aferenta  instalatiei de racordare, PR(M)/SR(M): …………. lei/fara TVA 
 

Solicitant : PRIMARIA COMUNEI CORNESTI              Operator Economic: 
Semnatura solicitant :……………….                                     Denumire operator : RNB INSTAL CONSTRUCT 
SRL 
                                                                                              Nume  reprezentat legal: TOCACIU BOGDAN 
Data :………………………………………..                            Semnatura/ stampila  OE: ………………………. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

   Florin GHEORGHE                                                                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                                            Gheorghiţa STAN 


