
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.45 din 27.11.2020 

privind aprobarea Devizului general actualizat după încheierea contractului de proiectare și 

execuție lucrări și a devizului general actualizat după încheierea contractului de proiectare și 

execuție al obiectivului de investiţie „Construire sediu administrativ al comunei Corneşti” pe 

surse de finanţare ,proiect finanţat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 
 

         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; 
- prevederilor art.5, art.7 alin.(1) ,lit.”d” din O.U.G nr. 28/2013, republicata, pentru aprobarea 

Programului National de Dezvoltare Locala,cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Ordinului M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului national de dezvoltare locala,republicat; 
- prevederilor art.10,alin.(4) ,lit.”c” 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  din Legea 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; 
- contractul de finanţare înregistrat cu nr. 1959/26.09.2019 la MDRAP şi cu nr. 

10758/07.10.2019 la UAT Corneşti, pentru PNDL Subprogramul Modernizarea satului românesc 

Domeniul realizare/extindere /reabilitate /modernizare / a sediilor instituțiilor publice ale 

autorităților publice locale ,precum și a instituțiilor publice din subordinea acestora;  

- contractul de de proiectare și execuție nr.7823/4759/31.07.2020 încheiat de UAT Cornești și  

SC IMPA&I SRLCocorăștii Colț,județul Prahova (lider asociere) și  SC ENERGY SYSTEM 

ENGINEERING SRL  (asociat) și SC ADGA TEHNOCONSTRUCT  SRL(asociat)-SC 

ATICUS VISION SRL (subcontractant); 

- Devizul general actualizat după încheierea contractului de proiectare și execuție lucrări și a  

devizului general actualizat după încheierea contractului de proiectare și execuție al obiectivului 

de investiţie „Construire sediu administrativ al comunei Corneşti” pe surse de finanţare întocmite 

de proiectant SC IMPA&I SRL Cocorăștii Colț,județul Prahova; 

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

modificările şi completările ulterioare ;               

- 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 şi completările ulterioare; 
- Proiectul de hotărârea inițiat de primarul comunei Cornești înregistrat cu nr. 12017/24.11.2020 

- referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12018/24.11.2020 al  primarului comunei Cornești;  

- raportul înregistrat cu nr.12102/25.11.2020 al Compartimentului financiar contabilitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti; 

- raportul înregistrat cu nr. 12103/25.11.2020 al Compartimentului de achiziţii şi proiecte din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti; 

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Corneşti nr.1 și nr.2;         
           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  devizul general actualizat după încheierea contractului de proiectare și 

execuție lucrări și a devizului general actualizat după încheierea contractului de proiectare și 

execuție al obiectivului de investiţie „Construire sediu administrativ al comunei Corneşti” pe 

surse de finanţare ,proiect finanţat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 
conform anexelor 1 şi 2 , parte integranta din prezenta hotărâre,cu următorii indicatorii tehnico-

economici : 

              1. Valoarea totala a investiție ( inclusv TVA) :       3.173.826,44 lei 

                  Din care : Construcții + montaj ( inclusv TVA): 2.652.670,25 lei 

              2. Finanțarea investiției :- Buget de stat:                 2.799.547,42 lei 

                                                 - Buget local:                      374.279,02 lei 

        3.Durată realizare investiție(luni) :                                 12 

        4. Date tehnice: 

            - construcție nouă tip P+1 în suprafață desfășurată de 960 mp cu destinație sediu 

administrativ al comunei Cornești. 
 

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

îşi încetează aplicabilitatea. 
       Art.3. 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,   

                         Gheorghe IONIȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                              

                                                                                             SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                                                                                                            Gheorghiţa STAN 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 27.11.2020, cu un număr de 15 voturi pentru, 

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

 
 

http://www.comunacornesti.ro/
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