
 

R O M Â N I A                                                        

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

C O R N E Ş T I            

HOTĂRÂRE 

NR.55 din 28.12.2020 

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul ”Amenajare  

circulații pietonale, trotuare, spații verzi ,parcări laterale, stație autobuz și mobilare urbană centru 

civic sat Postârnacu ,comuna Corneşti, județul Dâmboviţa” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEȘTI,JUDEȚUL DÂMBOVIȚA. 

 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; 

- 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;  

 - prevederile art.1 alin.(2) lit.”a” lit.”b”,art.3 -4 şi art.5 lit.”a” (i), art.6 din Hotărârea Guvernului 

 nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.41,art.44 , alin.(1), art.46,alin.(2) ,lit.”c”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.80 și art.81  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; 

- hotărârea nr.30/31.05.2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei  CORNEŞTI 

2016-2020; 

- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 13131/18.12.2020 inițiat de primarul comunei Cornești; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat sub nr. 13132/18.12.2020; 

- raportul Compartimentului de urbanism  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Corneşti, înregistrat sub nr.13139/21.12.2020;   

 - raportulcomun al  Compartimentului financiar contabilitate și Compartimentului achiziții și 

proiecte înregistrat cu nr.13140/21.12.2020  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Corneşti;                          

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ; 

- 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 C O M U N E I  C O R N E Ş T I  adoptă prezenta hotărâre: 

 

          Art.l. - Se aprobă Nota conceptuală și  Tema de proiectare pentru obiectivul ”Amenajare  

circulații pietonale, trotuare, spații verzi ,parcări laterale, stație autobuz și mobilare  

 



 

 

 

 

urbană centru civic sat Postârnacu comuna Corneşti județul Dâmboviţa”, conform anexelor 1 şi 2 

care fac parte integrantă din prezenta. 

                  (2) Se aprobă întocmire studiu de prefezabilitate/fezabilitate pentru obiectivul de 

art.1. 

                  (3) Documentaţia tehnico-economică va fi supusă aprobării consiliului local.  

        Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fonduri de la bugetul local sau alte foduri legal 

constituite. 

        Art.3.Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentele din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

        Art.4. Prezenta hotărâre se comunica de către secretarul general al comunei Instituţiei  

Prefectului-județul Dâmboviţa ,Primarului comunei Corneşti, Compartimentului urbanism și a 

Compartimentul achiziții publice și proiecte din cadrul aparatului de specialitate şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primăriei comunei Cornești 

www.comunacornesti.ro.  

 

 

  PREŞEDINTELEDEŞEDINŢĂ, 

                Gheorghe  IONIȚĂ 

                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                            SECRETARUL GENERAL AL  COMUNEI,                               

                                                                                                    Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 28.12.2020, cu un număr de _____voturi pentru, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/

