
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.37 din 25 septembrie 2020 

privind aprobarea devizului general și a devizului general rest de executat actualizat 

pentru obiectivul ”Rețele de canalizare și stație de epurare în localitățile Cornești, Cătunu 

și Hodărăști judetul Dâmbovița” 

 

         CONSILIUL LOCAL AL  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; 

- art.19,alin.(1) ,art. 20 şi art.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;  

- prevederilor art.14 din O.U.G nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de 

Dezvoltare Locala,cu modificările și completările ulterioare, precum si prevederile Ordinului 

M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 republicat,pentru punerea în aplicare a O.U.G. 28/2013; 

- prevederile art.10,alin.(6) –(8) din H.G nr. 907/2016, cu modificările si completările ulterioare, 

privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentaţiilor tehnico- economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- prevederile art.1,alin.(2),lit.”a”,art.41-42 ,art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele  

publice  locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- hotărârea Consiliului Local Cornești nr.40/15.11.2010 privind aprobarea proiectului și 

asigurarea resurselor financiare pentru proiectul ”Rețele de canalizare și stație de epurare în 

localitățile Cornești, Cătunu și Hodărăști judetul Dâmbovița”; 

- contractul de finanţare nerambursabilă înregistrat cu nr. 50/N din 27.03.2012 la 

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU şi cu nr. 2026/27.03.2012 la UAT 

CORNEŞTI;  

- devizul  general actualizat conform OUG nr. 79/2018  și OUG 114/2018 pentru obiectivul  

”Rețele de canalizare și stație de epurare în localitățile Cornești, Cătunu și Hodărăști ,județul 

Dâmbovița”,   întocmit de SC BOMACA PROIECT SRL;  

- devizul general rest de executat actualizat OUG nr. 79/2018  și OUG 114/2018 pentru  

obiectivul ”Rețele de canalizare și stație de epurare în localitățile Cornești, Cătunu și Hodărăști 

judetul Dâmbovița”,   întocmit de SC BOMACA PROIECT SRL;  

- prevederile art. 2 alin. (2), art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” ,art. 40 -42,art.46   din  Legea 

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

rerepublicată , cu modificările și 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; 

 - referatul  comun înregistrat cu nr.9765/22.09.2020 al Compatimentului achiziții publice și 

proiecte și Compartimentului financiar contabilitate ; 

 - proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.9766/22.09.2020 al  primarului comunei Cornești; 

        



 

 

        - referatul de aprobare înregistrat cu nr. 9766/22.09.2020 al  primarului comunei Cornești 

prin care motivează faptul că se impune aprobarea valorilor actualizate conform Devizului 

general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici ;  

         - raportul comun înregistrat cu nr. 9898/22.09.2020 al Compartimentului financiar 

contabilitate și compartimentului achiziții și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Corneşti; 

         - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Cornești; 

         - 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”, din 

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

completările ulterioare, 

         În temeiul art. 139 alin. (1) ,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.1.(1) Se aprobă devizul general actualizat, conform OUG nr. 79/2018  și OUG 

114/2018 pentru obiectivul ”Rețele de canalizare și stație de epurare în localitățile Cornești, 

Cătunu și Hodărăști ,judetul Dâmbovița” conform anexei 1 , parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

             (2)  Se aprobă devizul general rest de executat actualizat  ,conform OUG nr.79/2018   

și OUG 114/2018 pentru obiectivul ”Rețele de canalizare și stație de epurare în localitățile 

Cornești, Cătunu și Hodărăști județul Dâmbovița” conform anexei 2 , parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

        Art.2. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri orice altă prevedere având acelaşi 

obiect de reglementare îşi încetează aplicabilitatea. 

        Art.3.Cu urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii se încredințează  

Compartimentul financiar contabilitate și Compartimentul achiziții publice și proiecte. 

        Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa,primarului comunei, compartimentelor din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului 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                                                                                                                                                       

                              Ion STOICA                                            SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                               

                                                                                                             Gheorghiţa  STAN  

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 25.09.2020, cu un număr de 10(zece) voturi pentru, 

voturi împotrivă____,abţineri 4 (patru), din totalul de 15 consilieri  în funcție. 

 

http://www.comunacornesti.ro/

