
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA CORNEȘTI Nr.90 din 18.11.2021 

PRIMAR 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor  indicatori economici 

actualizați ai  obiectivului ” ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN 

LOCALITATEA BUJOREANCA, COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” 

 

            Primarul comunei CORNEȘTI, judetul Dâmbovița. 

           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. 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; 

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

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

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 123/ 2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

 - Ordinul nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea,executarea 

 si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze natural;  

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

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornești nr. 57/14.11.2021 privind aprobarea  

studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul ” ÎNFIINȚARE 

DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA BUJOREANCA, COMUNA 

CORNEȘTI ,JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, înființarea sistemului de  distribuție gaze naturale în 

localitatea Bujoreanca, comuna Cornești, județul Dâmbovița și concesionarea serviciului 

public. 

-Devizului general actualizat întocmit de SC INFRA PLAN SRL; 

         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, modificările și completările ulterioare, 

 

          PROPUN CONSILIULUI LOCAL URMATOARELE: 

 

         Art.1. Aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor  indicatori economici 

actualizați ai  obiectivului ” ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN 

LOCALITATEA BUJOREANCA, COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” 

conform anexei 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

        



 

 

         Art.2. Aprobarea principalilor indicatori economici actualizati, pentru obiectivul ” 

ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA BUJOREANCA, 

COMUNA CORNEȘTI ,JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” astfel : 

                 Valoarea de investiţie (inclusiv TVA )       =  3.754.442,52 lei  

                   din care:- valoarea C+M( inclusiv TVA)  =  3.126.135,83 lei. 

          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se obliga primarul comunei. 

         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 18.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

R O M Â N I A                                                                         Nr.13823/18.11.2021 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

  COMUNA CORNEŞTI 

          P R I M A R           

 

REFERAT DE APROBARE 

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

economici actualizați ai  obiectivului ” ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN 

LOCALITATEA BUJOREANCA, COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” 

 

 Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornești nr. 57/14.11.2021 privind aprobarea  

studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul ” ÎNFIINȚARE 

DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA BUJOREANCA, COMUNA 

CORNEȘTI ,JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, înființarea sistemului de  distribuție gaze naturale în 

localitatea Bujoreanca, comuna Cornești, județul Dâmbovița și concesionarea serviciului 

public. 

-Devizului general actualizat întocmit de SC INFRA PLAN SRL; 

Temeiurile juridice al proiectului de hotărâre sunt: 

- 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. 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; 

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

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

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 123/ 2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

 - Ordinul nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea,executarea 

 si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze natural. 

          Necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre este dat de faptul că foarte 

Mulți cetățeni din satul Bujoreanca, solicită vehement  racordarea la rețeaua de gaze naturale 

pentru a asigura condiții de viață decente precum și pentru a crea noi posibilități de dezvoltare 

a zonei, iar pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Consiliului local nr.57/14.11.2021 urmează 

a se organiza procedura privind atribuirea contractului de lucrării iar ca urmare a crizei 

economice , mărirea prețului la materialele de construcție precum și costul manoperei 

determină necesitatea actulizării indicatorilor economici ai obiectivului.  

             In concluzie, supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local  prezentul proiect de 

hotărâre care îndeplinește condiții de necesitate, oportunitate și legalitate. 

 

 

                                                                                            PRIMAR, 

                                                                                                    Radu STANCU 


