
OMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                                                  

COMUNA CORNEŞTI  Nr.2/04.01.2021 

PRIMAR 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

 
Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa 
comuna Dobra, judeţul Dâmboviţa , comuna Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa , comuna Finta, 
judeţul Dâmboviţa ,comuna Bilciureşti , judeţul Damboviţa,  pentru realizarea investiţiei 
“ÎNFIINŢARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUŢIE ’ A GAZELOR NATURALE ÎN 
COMUNA CORNEȘTI,SATUL BUJOREANCA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” 
 

      PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI , JUDEŢUL DÂMBOVIŢA . 

      Având în vedere:   

- 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; 

- prevederile art. 129,alin.(1) , alin.(2),lit.e, alin.(9) lit. c  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările și completările  ulterioare;  
-  Ghidului Solicitantului - Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 (PCHM), 
Anexa 8.2; 
- prevederile  art.35 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
-prevederile art. 1 alin (2) lit. f1 din Legea nr. 51/2006  legea serviciilor comunitare de utilități 

publice ,republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c art.80 și art.81  din  Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, rerepublicată  

cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 1- 2, art.4 – 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
-Hotărârea nr.29/22.12.2020 a Consiliului Local Bilciurești privind aprobarea încheierii unui 
acord de parteneriat între comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa comuna Dobra, judeţul 
Dâmboviţa , comuna Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa , comuna Finta, judeţul Dâmboviţa , comuna 
Corneşti, judeţul Damboviţa,  pentru realizarea investiţiei “ÎNFIINŢARE SISTEM 
INTELIGENT DE DISTRIBUŢIE ’ A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI, 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”; 
- prevederile art.5 lit.cc, 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”, din 

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

completările ulterioare, 

         În temeiul art.136, art. 139 alin. (1) alin.(3) lit.”f”, art. 196 alin. (1) lit. ”a”din Ordonanța de 

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

ulterioare, 

 
 
                                                             SE PROPUNE: 



 
        Art.1. Încheierea unui acord de parteneriat între comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa 
comuna Dobra, judeţul Dâmboviţa , comuna Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa , comuna Finta, 
judeţul Dâmboviţa ,comuna Bilciureşti , judeţul Damboviţa,  pentru realizarea investiţiei 
“ÎNFIINŢARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUŢIE  A GAZELOR NATURALE ÎN 
COMUNA CORNEȘTI,SATUL BUJOREANCA  JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”. 
        Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fonduri de la bugetul local sau alte foduri legal 

constituite. 

        Art.3.Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentele din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

        Art.4. Prezenta hotărâre se comunica de către secretarul general al comunei Instituţiei  

Prefectului-județul Dâmboviţa ,Primarului comunei Corneşti, unităților administrativ teritoriale 

partenere şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primăriei comunei 

Cornești www.comunacornesti.ro.  
 

 

 

 

 

 

 

                         

                   INITIATOR,                                                                          AVIZAT  

                  Radu STANCU                                                           PENTRU LEGALITATE                                                                                                                               

                                                                                              SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                                                                                                             

                                                                                                           Gheorghiţa STAN         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi ___.____.2021, cu un număr de _____voturi pentru, 

voturi împotrivă____,abţineri _____, din totalul de 15 consilieri în funcţie. 
 

http://www.comunacornesti.ro/

