
     ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL CORNEŞTI 

 

H  O T Ă R Â R E 

Nr.25 din 09 iulie 2020 

pentru participarea la Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării 

inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public pentru proiectul„Modernizare și 

eficientizare sistem de iluminat public stradal în Comuna Cornești, județul Dâmbovița” 

              

         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA . 

             Având în vedere: 

            -prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

           - prevederile art.3 și art.4 art. 8 și art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

           - prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

           -  prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

           - prevederile art. 129,alin.(1) , alin.(2),lit.b, alin.(4) lit. d , alin.(7) ,lit.k ,raportat la art. 155 

alin.(1),lit.d și alin.(5), litera c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ ,cu modificările și completările  ulterioare;  

           - prevederile art.41 și art.44, alin.(1)  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

           - prevederile Ordinului nr. 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a 

Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în 

infrastructura de iluminat public emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

            - prevederile art.9,art.10,alin.(4) lit.”d” din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentatiilor  tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările 

ulterioare; 
             - prevederile din Strategia de dezvoltare a comunei aprobată prin hotărârea Consiliului Local 

Cornești  nr.30/31.05.2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei  CORNEŞTI 2016-2020; 

          - Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții(DALI) nr.20/07.07.2020 actualizată  

întocmită de SC SICAL S.R.L cu sediul în com.Ocnița,judetul Dâmbovița;  

         - 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, rerepublicată , cu modificările si completările ulterioare, 

         - prevederile art. 1, 2, 4 – 7,alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

          - proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.6994/08.07.2020  2020  al Primarului comunei 

Corneşti, judeţul Dâmboviţa.   

          - referatul de aprobare nr.6995/08.07.2020  al Primarului comunei Corneşti, judeţul 

Dâmboviţa ; 

          - raportul înregistrat cu nr.6996/08.07.2020  al  Compartimentului achiziții publice și 

proiecte; 

          - raportul înregistrat cu nr.6997/08.07.2020 al  Compartimentului financiar-contabilitate; 

raportul înregistrat cu nr.6998/08.07.2020  2020  al  Compartimentului urbanism; 

         - contractul cadru privind utilizarea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei 

electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public nr.R114013/21.12.2018;  

          - avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cornești nr.1 și 

nr.2; 

         - prevederile art.5,lit.ee ,art.140, art.197, alin.(1)-(2), alin.(4)-(5), art.198 alin.(1) și alin.(2), 

art.200, art.240, alin.2, art .242 alin. (1) și alin. (5), art.243, alin.(1) ,lit.”a”, lit.”c”-”e”, în  



 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

             În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. ”a”din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta  hotărâre:                                   

    

             Art. l.(1) Se aprobă participarea la  Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi 

a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public a investiției„Modernizare 

și eficientizare sistem de iluminat public stradal în Comuna Cornești, județul Dâmbovița”, 

denumit în continuare Proiectul. 

Art.2. – Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) 

actualizată  și  a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și 

eficientizare sistem de iluminat public stradal în Comuna Cornești, județul Dâmbovița”, denumit 

în continuare Proiectul. 

Art.3. Se aprobă suportarea de către Comuna Cornești a cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului, precum și a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării 

proiectului. 

Art.4. Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente 

cheltuielilor eligibile ale obiectivului de investiție „Modernizare și eficientizare sistem de 

iluminat public stradal în Comuna Cornești, județul Dâmbovița”, denumit în continuare 

Proiectul. 

Art.5.Angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea 

şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare privind achiziţiile publice pentru obiectivul de investiții „Modernizare și 

eficientizare sistem de iluminat public stradal în Comuna Cornești, județul Dâmbovița”, denumit 

în continuare Proiectul este în sarcina comunei Cornești. 

Art.6. Numărul locuitorilor, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt 

cuprinse în anexa, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. (1) Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în 

dubla sa calitate și de ordonator principal de credite al comunei. 

              (2) Contractarea finanțării și persoana desemnată să reprezinte  Comuna 

Cornești, judetul Dâmbovița, în relația cu Administraţia Fondului pentru Mediu, privind 

contractarea finanțării și derularea proiectului este domnul Primar – Vasile ȘERBAN. 

Art.8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Cornești, județul Dâmbovița.  

Art.9. Hotărârile Consiliului Local nr.1/15.01.2019  și nr.2/15.01.2019 își încetează 

aplicabilitatea. 

              Art.10.Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  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                                                                                                                                                       

                      Marin GHINEA                                              SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                               

                                                                                                Gheorghiţa  STAN  

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 09.07.2020, cu un număr de 8 (opt)voturi pentru,voturi 

împotrivă- ,abţineri -, din totalul de 15 consilieri . 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

 

                                                          ANEXA 

                                                                            La hotărârea nr.25/09 .07.2020  

 

           Descrierea investiției din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) 

actualizată și indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Modernizare și 

eficientizare sistem de iluminat public stradal în Comuna Cornești, județul Dâmbovița” 

 

Locul de implementare al proiectului: Romania, Comuna Cornești, județul Dâmbovița. 

           Obiectivul general al proiectului în constituie cresterea eficienței energetice a sistemului 

se iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie 

electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de 

dimare care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii în 

Comuna Cornești, județul Dâmbovița. 

     Situația proiectată opțiunea tehnico – economic nr. II recomandată propune : 

           Modernizare prin:  

• înlocuire aparate de iluminat existente în număr de 384 buc. cu aparate de 

iluminat cu LED cu driver dimabil de  20W și 40W; 

• înlocuire 8 puncte de aprindere cu sistem dimabil; 

 

          Parametrii specifici investiției: 

          - Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kwh/an) cu 178.321,35 

kWh/an; 

          - Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2) cu 80,33%. 

 

          Numărul total de locuitori din Comuna Cornești este de 7.142 . 

          Valoarea totală a investiției: 642.945,36 lei cu TVA/541.062,16 lei fără TVA 

           din care: 

          Valoarea totală eligibilă nerambursabilă, inclusiv TVA aferent: 500.000,00 lei  

          Contribuția proprie eligibilă, inclusiv TVA aferent : 70.110,94 lei 

          Valoarea totală neligibilă, inclusiv TVA aferent : 72.834,42 lei 

          Durata de implementare a investiției :18 luni. 

 

  

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                       

                      Marin GHINEA                                              SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                               

                                                                                                Gheorghiţa  STAN  

 

 

 

 

 


