
      

 R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

CORNEŞTI  

 

HOTĂRÂRE 

Nr.41 din 22.10.2020 

 

privind achitarea valorii finanţate din Fondul pentru Mediu la ultima cerere de tragere,achitarea 

contribuţiei proprii și a cheltuielilor neeligibile aferente facturilor fiscale prezentate la ultima 

cerere de tragere în termen de maximum 12 luni de la data ultimului ordin de plată emis de 

Autoritate de management la proiectul ”Rețele de canalizare și stație de epurare în localitățile 

Cornești, Cătunu și Hodărăști județul Dâmbovița” 

 

         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI, JUDEȚUL DÂMBOVIŢA. 

         Având în vedere:   

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

- prevederile art. 8 şi 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 convenți; 

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

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- 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 tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

- Prevederile art.5,lit.ee ,art.129 alin.(2) lit.”b”, alin. (4) lit.”a”, raportate la art.154 alin. (1)-(4), 

art.155 alin.(1) lit.”c”,alin.(4) ,lit.a, art. 140, alin. (1),  precum și art.200,art.240,alin.2 ,art .242 

alin. (1) și alin. (5),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, 

-prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr. 1450 din 10 septembrie 2010 pentru aprobarea 

Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de 

alimentare cu apa, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-  implementarea proiectului ”Rețele de canalizare și stație de epurare în localitățile Cornești, 

Cătunu și Hodărăști județul Dâmbovița”finanţat prin Fondul de Mediu ,contract 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;  

- referatul comun al Compartimentelor financiar contabilitate  și achiziții publice și proiecte 

înregistrat cu nr.10862/20.10.2020; 

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Corneşti înregistrat cu nr.10935/21.10.2020; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Cornești înregistrat cu nr.10936/21.10.2020; 

- raportul comun al Compartimentelor financiar contabilitate  și achiziții publice și proiecte 

înregistrat cu nr.10939/21.10.2020; 

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cornești; 

              În temeiul art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit.”a”  din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 



               

 

                CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI adoptă prezenta hotărâre : 

 

             Art.1. Se aprobă achitarea valorii finanţate din  Fondul pentru Mediu la ultima cerere 

de tragere, achitarea contribuției proprii și a cheltuielilor neelgibile aferente facturilor fiscale  

prezentate la ultima cerere de tragere în termen de  maximum 12 luni de la data ultimului ordin 

de plată emis de Autoritatea de management pentru proiectul ”Rețele de canalizare și stație de 

epurare în localitățile Cornești, Cătunu și Hodărăști județul Dâmbovița”prin aplicarea 

prevederilor de la articolul 15 alin.5)-8) din Ordinul Ministerului Mediului nr. 1450 din 10 

septembrie 2010 pentru aprobarea ghidului pentru finanţarea programului vizând protecţia 

resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de 

epurare, ordin modificat și completat prin Ordinul nr.512/ 04.06.2018 al Ministerului Mediului. 

               Art.2.Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de finanţare nr. 50/N din 

27.03.2012 pentru instituirea obligaţiilor prevăzute la art.15 alin. 5-7 din ordinul mai sus 

menţionat si pentru modificarea anexei 4 din cadrul contractului de finanţare. 

               Art.3.Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei  prin 

compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornești . 

         Art.4. 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                                                                                                                     

          Ioana CRUDU                                                            SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                                                                                                             

                                                                                                                  Gheorghiţa STAN 

 

 

        

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                              

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 22.10.2020, cu un număr de 10 voturi pentru,voturi 

împotrivă - ,abţineri 5 , din totalul de 15 consilieri în funcţie. 
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