
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNACORNEŞTI Nr.63 din 07.09.2021 

      PRIMAR 

 

PROIECT DE H  O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici 

pentru  obiectivul de investiţie „Construire şi dotare dispensar în comuna Corneşti, judeţul 

Dâmboviţa” finanţat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 

 

              PRIMARUL 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, precum si prevederile Ordinului M.D.R.A.P. nr. 

1851/2013 pentru punerea in aplicare a O.U.G. 28/2013; 

- prevederilor O.U.G nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum 

si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice si 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice si fondurilor 

europene nr. 209/2017; 

- prevederilor art.10 alin.(4) lit.”c” H.G nr. 907/2016, eu 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 alin.1 și alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind  

finanţele publice locale, cu  modificările şi completările ulterioare; 

- prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului  nr.93/2021 privind instituirea unor masuri  

pentru derularea Programului national de dezvoltare locala etapa a II-a si pentru modificarea art. 

IV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea 

unor acte normative, precum  si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor  

finantate din fonduri publice; 

- contractul de finanţare înregistrat cu nr. 1982/07.03.2018 la MDRAP şi cu nr. 2909/13.03.2018 

la UAT Corneşti, pentru PNDL Subprogramul Modernizarea satului românesc Domeniul 

realizare/extindere /reabilitate /modernizare /dotare a unităţilor sanitare inclusiv a spţiilor 

afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale /dispensare medicale din mediul rural şi 

centre medicale de permanenţă;  

- Devizul general actualizat și dezivul general privind cheltuielile de capital necesare realizării 

obiectivului de investiție pe surse de finanțare actualizat conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 93/2021 întocmit de SC Desing Studio SRL ; 

-adresa nr.102902/27.08.2021 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației ; 

- 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 ;               

           În temeiul art.136 alin.(1) –(2), 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 ;               

 



 

SE PROPUNE : 

 

        Art.1. Aprobarea Devizului general actualizat și a dezivului general privind cheltuielile de 

capital necesare realizării obiectivului de investiție pe surse de finanțare, precum și a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţie „Construire şi dotare 

dispensar în comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală 2017-2020, conform anexelor 1 și 2 care fac  parte integranta din prezenta 

hotărâre, cu următorii indicatorii tehnico-economici : 

                    Valoarea totală a investiție ( inclusv TVA) :         1.865.314 lei 

                     Din care : Construcții + montaj ( inclusv TVA):  1.399.950 lei 

                    Finanțarea investiției : - Buget de stat:                  1.693.517 lei 

                                                   - Buget local:                        171797 lei 

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

îşi încetează aplicabilitatea. 

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

din cadrul aparatului de specialitate . 

        Art.4. 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” . 

 

 

 

 

 

INIȚIATOR,                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE          

     Radu STANCU                                             SECRETARULGENERALAL  COMUNEI,  

Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORNEŞTI 07.09.2021         

 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

 

    ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                                                                  Nr.11012 din 07.09.2021 

COMUNACORNEŞTI 

      PRIMAR 

                                                          REFERAT DE APROBARE  

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţie „Construire şi dotare dispensar în comuna 

Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 

 

             In anul 2018 Comuna Comesti Judeţul Dambovita a beneficiat de finanţare, conform  

contractului nr. 1982/2909/2018, din fonduri de la bugetul de stat in baza prevederilor 

Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de 

Dezvoltare Locala, Subprogramul „Modernizarea satului romanesc”, Domeniul 

realizare/extindere/reabilitare/modemizare/dotare a unităţilor sanitare, inclusiv a spatiilor afectate 

desfăşurării activitatii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural si centre 

medicale de permanenta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru obiectivul de 

investiţii „CONSTRUIRE SI DOTARE DISPENSAR IN COMUNA CORNESTI JUDEŢUL 

DAMBOVITA”având în vedere prevederile  Ordonanței de urgență a Guvernului  nr.93/2021  

privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locala etapa a 

II-a si pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2017 

 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum  si pentru stabilirea unor masuri 

privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice precum și adresa nr.102902/ 

27.08.2021 a Ministerului Dezvoltării,Lucrărilor Publice și Administrației ; 

 se impune actualizarea devizului general al obiectivului de investiție . 

         Temeiurile juridice sunt: 

- Ordonanței de urgență a Guvernului  nr.93/2021 privind instituirea unor masuri pentru  

derularea Programului national de dezvoltare locala etapa a II-a si pentru modificarea art. IV 

alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea 

unor acte normative, precum  si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor 

finantate din fonduri publice precum 

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

Programului National de Dezvoltare Locala, precuiţi si prevederile Ordinului M.D.R.A.P. nr. 

1851/2013 pentru punerea in aplicare a O.U.G. 28/2013; 

- prevederilor O.UG nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum 

si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice si 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice si fondurilor 

europene nr. 209/2017; 

- prevederilor art.10,alin.(4) ,lit.”c” H.G nr. 907/2016, eu 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 și art.44 alin.1 și alin.4  din Legea nr. 273/2006  

privind finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  

se impune actualizarea devizului general  al investiției si propun consiliului local Cornesti 

adoptarea hotărârii privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţie „Construire şi dotare dispensar în comuna 

Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 

conform proiectului de hotărâre inițiat care îndeplinește condițiile de legalitate, necesitate  și 

oportunitate . 

 

                                                                         PRIMAR, 

Radu STANCU 












