
       

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

         CORNEŞTI  

 

 

HOTĂRÂRE      

 Nr.53 din 28.12.2020      

                                 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului  „Amenajare teren 

de minifotbal  în comuna Corneşti, judetul Dâmboviţa” după reevaluarea financiară  

 

         Consiliul Local al comunei Corneşti, judetul Dâmboviţa. 

         Având în vedere:    

- prevederile art.15,alin.(2) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția 

României, modificată și completată prin  legea de revizuire a Constituției României  

nr.429/2003;     

- prevederile art.3, art.4 din Legea nr.199/1997 pentru  ratificarea  Cartei 

europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985  ;  
-prevederile art.7 alin.2, din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu 

modificările si completările ulterioare; 
- Prevederile art.5 lit.ee , art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit.”b” coroborat  cu alin. (4)lit.„ d”, art. 

140 alin. (1),  art.197 alin.1-2,alin.4-5, art.199 alin.1-2, art.240 alin. (1), art.242 alin. (1) și 

alin. (5), art.243 alin.(1) lit.”a”, lit.”c”-”e”, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

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

- prevederile art.11 alin.(2) , art. 41, art. 44(1)  din Legea nr.273/2006  privind finanţele 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general 

şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări 

de investiţii; 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.71,alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 însoţite de  a devizul 

general actualizat şi de hotărâre consiliului local aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi 

precum şi de aprobare a cofinanţării de la bugetul local cu modificările şi completările ulterioare;; 

- prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,republicată cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- hotărârea Consiliului local Cornești nr.4/24.02.2020 privind aprobarea bugetului local pentru 

anul 2020; 

- Hotărârea nr.27/30.05.2019 privind aprobarea studiul de fezabilitate al proiectului  

„Amenajare teren de minifotbal  în comuna Corneşti, judetul Dâmboviţa” şi a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați; 

- referatul comun înregistrat cu nr.12576/09.12.2020 al Compartimentelor financiar 

contabilitate și Compartimentului achiziții publice și proiecte din care rezultă ca în urma 

reevaluării financiare a proiectului 01/12.2019 s-au constatat subevaluarea obiectivului și se 

propune actualizarea indicatorilor tehnico economici conform noului deviz general întocmit 

de SC QUADRANT ENGINNERING SRL;          

- documentația –reevaluare financiară proiect 01/12.2019 ,devizul general privind cheltuielile 

necesare realizării obiectivului„Amenajare teren de minifotbal  în comuna Corneşti, judetul 

Dâmboviţa”  întocmit de SC QUADRANT ENGINNERING SRL;   

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Corneşti înregistrat cu nr.12995/17.12.2020 

- referatul de aprobare al primarului comunei Cornești înregistrat cu nr. 12996/17.12.2020; 

 



 

 

 

 

- raportul de specialitate comun al Compartimentului financiar contabilitate și al 

Compartimentului achiziții și proiecte  înregistrat cu nr. 13001/17.12.2020  ; 

- avizul comisilor de specialitate ale Consiliului Local Cornești ;        

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

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

 

 

              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre :       

           

         Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați după reevaluarea financiară 

pentru obiectivul  „Amenajare teren de minifotbal  în comuna Corneşti, judetul 

Dâmboviţa”,după cum urmează: 

                     -Valoarea totală (inclusiv TVA):                            -  422697,22 lei; 

                       în care :construcţii și montaj  (inclusiv TVA)      -  383561,50 lei; 

                     - Surse de finanţare (inclusiv TVA) : bugetul local-  422697,22 lei. 

conform devizului general prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezentul proiect 

de hotărâre. 

         Art.2.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Corneşti, judeţul Dâmboviţa prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului . 

         Art.3.Prevederile hotărârii Consiliului local  nr.27/30.05.2019 își încetează 

aplicabilitatea.  

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

Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa ,primarului comunei ,Compartimentului 

contabilitate – financiar ,Compartimentului achiziții publice și proiecte 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                                                                                                                     

  Gheorghe IONIȚĂ                                                         SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                                                                                                             

                                                                                                          Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 28.12.2020, cu un număr de : 14 voturi pentru,voturi 

împotrivă:  - ,abţineri:  1 , din totalul de 15 consilieri în funcţie.             

 

 

                   

                           

http://www.comunacornesti.ro/
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