
 

R O M Â N I A                                                        

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

C O R N E Ş T I            

HOTĂRÂRE 

NR.75 din 05.11.2021 

privind aprobarea cererii de finanțare  și a  devizului general estimativ a obiectivului de investiţie 

”MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” în 

cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny“        

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEȘTI,JUDEȚUL DÂMBOVIȚA. 

 Având în vedere : 

- prevederile art.121 alin.(l) şi (2) din Constituţia României, republicată, aprobată prin Legea de 

revizuire a Constituţiei României nr.429/2003; 

- prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 

octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art.7 alin. (2) şi art. 1166 din Codul civil al României, aprobat prin Legea  

nr.287/2009, republicată, modificată şi completată; 

-Prevederile art.2 ,art.3 şi art. 4 alin.(l) lit "c", Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“; 

- Prevederile art.1 alin.1, art.3 lit.”a”, art.4 alin.3, art.6 alin.l lit. "a" și” b”,  din anexa Ordinului nr.  

1.333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de 

investitii „Anghel Saligny“, pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d)  

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021;  

- Prevederile Ordin nr. 1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor 

de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/ 

2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“; 

- prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c, art.80, art.81, art.83, art.84 din 

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile  art.41,art.42,art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 - prevederilor art.5 pct. ee, art.129 alin.(l)  alin.(2) lit.”b”alin.(4) lit.d  , art.140,  art.154, art. 155 

alin.(l) lit.d), art.197, art.198 alin.(1)-(2) și alin.(4)-(5) alin.(1)-(2), art.200, art.211, 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; 

- prevederile art.7 alin 13 Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

-  hotărâre nr.74/05.11.2021 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiție ”MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL 

DÂMBOVIȚA”. 

- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.82 din 04.11.2021 inițiat de primarul comunei Cornești; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat sub nr. 13248/04.11.2021; 

- raportul comun înregistrat cu nr.13255/04.11.2021 al  Compartimentului financiar contabilitate, 

Compartimentului urbanism și al Compartimentului patrimoniu, administrativ protecția muncii și 

protectia mediului,  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti;                      

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local ; 

                    În temeiul prevederilor art.136 alin.(l) coroborate art.139 alin.(l) şi art.196 alin.(l) 

lit.a) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare            



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI adoptă prezenta hotărâre: 

 

          Art.l. Se aprobă cererea de finanțare  pentru obiectivul  ”MODERNIZARE DRUMURI ÎN 

COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” în cadrul Programului național de 

investiții „Anghel Saligny“ conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.2. Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului de investiție ”MODERNIZARE  

DRUMURI ÎN COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” având  caracteristicile 

principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții  în cadrul Programului 

național de investiții „Anghel Saligny“ conform anexelor 2 și 3 care fac parte integrantă din  

din prezenta hotărâre.       

      Art.4. -  Prezenta hotărâre are caracter individual şi va intra în vigoare la data comunicării 

către primarul comunei. 

      Art.5. - 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” . 

 

 

  PREŞEDINTELEDEŞEDINŢĂ, 

             Daniel CRISTEA                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                         SECRETARUL GENERAL 

                                                                                                    Gheorghiţa STAN 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 75/05.11.20211 

Nr. 

crt. Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnatura persoanei 

responsabile sa 

efectueze procedura 
0                                                            1                     2                 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla  □ absoluta  □ calificata2              05.11.2021   

2 Comunicarea catre primar2) .../.../............   
3 Comunicarea catre prefectul judetului3) .../.../............   
4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) .../.../............   
5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   
6 Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz .../.../............   
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