
          R O M Â N I A 

       JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

                C O R N E Ş T I 

 

H O T ĂR Â R E 

NR.30 din 26 AUGUST 2020 

pentru modificarea art.4 din hotărârea nr.9/24.02.2020 privind aprobarea asocierii comunei 

Cornești prin Consiliul local Cornești cu județul Dâmbovița prin Consiliul judetean Dâmbovița 

pentru realizarea în comun a investiției ”Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Cornești ,judetul Dâmbovița”  și aprobarea  principalilor indicatori tehnico-economici ai 

obiectivului  
 

         CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 

          Având în vedere: 

          - proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.7673/28.07.2020 inițiat de primarul comunei 

Cornești; 

          - referatul de aprobare înregistrat cu nr. 7674/28.07.2020 al  primarului comunei Cornești;  

          - raportul înregistrat cu nr. 7676/28.07.2020 al Compartimentului de achiziţii şi proiecte 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti; 

          - raportul înregistrat cu nr.8145/10.08.2020 al Compartimentului financiar contabilitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti; 

          - Prevederile art. 120 şi art. 121 ,alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
          - Prevederile art. 8 şi 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) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
           - Prevederile art.19,alin.(1) ,art. 20 şi art.21 din Legea cadru a descentralizării nr. 

195/2006; 

           - Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovita nr.200/17.09.2019 pentru aprobarea 

modelului cadru al contractului de asociere și al protocolului de  administrare în comun a 

orbiectivelor de investiții privind infrastructura rutieră realizată de către județul Dâmbovița prin  

Consiliul județean Dâmbovița cu unitățile administrative- teritoriale , prin consiliile locale ale 

acestora; 

           - hotărârea Consiliului local Cornești nr.9/24.02.2020 privind aprobarea asocierii comunei 

Cornești prin Consiliul local Cornești cu județul Dâmbovița prin Consiliul judetean Dâmbovița 

pentru realizarea în comun a investiției ”Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Cornești ,judetul Dâmbovița”  și aprobarea  principalilor indicatori tehnico-economici ai 

obiectivului  
           - hotărârea Consiliului Județean Dâmbovita nr.157/24.07.2020 pentru actualizarea 

modelului cadru al contractului privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul județean 

Dâmbovița cu unitățile administrativ teritoriale , prin consiliile locale ale acestora, pentru 

realizarea în comuna unor obiective de infrastructură rutieră; 

           - 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, rerepublicată cu 

modificările şi completările ulterioare ;  
            - adresa nr. 15792/28.07.2020 a  Consiliului Județean Dâmbovița  prin care solicită 

actualizarea modelului cadru al contractului de asociere aprobat prin hotărârea nr. 9/24.02.2020;  

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

modificările şi completările ulterioare ;      



            - avizele consultative 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. Se aprobă modificarea art.4 din hotărârea nr.9/24.02.2020 privind aprobarea 

asocierii comunei Cornești prin Consiliul local Cornești cu județul Dâmbovița prin Consiliul 

județean Dâmbovița pentru realizarea în comun a investiției ”Modernizare drumuri de interes 

local în comuna Cornești ,judetul Dâmbovița”  și aprobarea  principalilor indicatori tehnico-

economici     ai obiectivului, care va avea următorul cuprins : 

           ” Art.4.Se împuternicește Primarul comunei Cornești sau înlocuitorul de drept al 

acestuia  să semneze contractul de asociere pentru realizarea obiectivului, model cadru 

actualizat aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Dâmbovita nr.157/24.07.2020 , conform 

anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.  
            ART.II.Celelalte prevederi ale hotărârii Consiliului local nr.9/24.02.2020 privind 

aprobarea asocierii comunei Cornești prin Consiliul local Cornești cu județul Dâmbovița prin 

Consiliul județean Dâmbovița pentru realizarea în comun a investiției ”Modernizare drumuri de 

interes local în comuna Cornești ,judetul Dâmbovița”  și aprobarea  principalilor indicatori 

tehnico-economici ai obiectivului rămânân neschimbate. 

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

compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

           ART.IV. 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,                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

     Marin GHINEA                                               SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                       Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 26.08.2020, cu un număr de  14 voturi pentru, 

voturi împotrivă____,abţineri _____, din totalul de 15 consilieri 

 
 

http://www.comunacornesti.ro/

