
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                                                                   Nr.104 din 28.12.2021 

COMUNA CORNEŞTI  

PRIMAR 

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

 

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție 
„Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public stradal parțial pentru satul Cornești, satul 

Bujoreanca și satul Crivăț în comuna Cornești, județul Dâmbovița” 

 

      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; 

- 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 alin.(1) lit.”b” pct. i alin.2  , art.9 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, art. 2,art. 4 – 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile din Strategia de dezvoltare a comunei pentru perioada 2021-2027”aprobată prin 

hotărârea Consiliului Local Cornești  nr.30/27.05.2021 ; 

-Hotărârea Consiliului local Cornești nr.21/22.04.2021privind aprobarea înființării Serviciului de 

iluminat public și aprobarea modalității de gestiune a Serviciului de iluminat public ; 

- 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, 

 

                                                             SE PROPUNE: 

 

        Art.1.(1) Aprobarea  Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul 

„Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public stradal parțial pentru satul Cornești, satul 

Bujoreanca și satul Crivăț în comuna Cornești, județul Dâmbovița”, conform anexelor 1 şi 2 care 

fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

               (2) Se aprobă întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție( DALI) 

pentru obiectivul prevăzut la art.1. 

               (3) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și  indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție prevăzută la alin.(2) 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.  

 

 

 

 

 

 

 
                         

                   INIȚIATOR,                                                                          AVIZAT  

                  Radu STANCU                                                           PENTRU LEGALITATE                                                                                                                               

                                                                                              SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                                                                                                             

                                                                                                           Gheorghiţa STAN         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

CORNEŞTI 28.12.2021 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA CORNEŞTI  

PRIMAR NR.17596/28.12.2021 

 

 

REFERAT   D E   APROBARE 

 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiție „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public stradal parțial 

pentru satul Cornești, satul Bujoreaca și satul Crivăț în comuna Cornești, județul Dâmbovița” 

 

 

        Oportunitatea investiției este justificată de necesitatea cresterea eficienței energetice a 

sistemului se iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de 

energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor 

de dimare care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii în 

comuna Cornești, parțial pentru satul Cornești, satul Bujoreaca și satul Crivăț,  județul 

Dâmbovița . 

    Temeiurile juridice : 

- 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 alin.(1) lit.”b” pct. i alin.2, art.9 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, art. 2,art. 4 – 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

      In concluzie, propun adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat acesta îndeplinind 

condiţiile de  necesitate și oportunitate. 

       

 

                                                                       PRIMAR, 

                                                                  Radu STANCU 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUNERI: 

 

Anexa nr.1 

la proiectul de hotarare nr.104/28.12.2021 

 

 

                                                                                                           APROB 

                                                                                                          PRIMAR, 

                                                                                                   Radu STANCU 

 

                                                     NOTA CONCEPTUALĂ 

      

Privind obiectivul de investiţii „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public 

stradal parțial pentru satul Cornești, satul Bujoreanca și satul Crivăț în comuna Cornești, județul 

Dâmbovița” 

Informaţii generale prvind obiectivul de investiţii propus 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat 

public stradal parțial pentru satul Cornești, satul Bujoreanca și satul Crivăț în comuna Cornești, 

județul Dâmbovița” 

1.2. Ordonator principal de credite: PRIMĂRIA CORNESTI, JUDEŢUL 

DAMBOVITA :Ordonator de credite: Primar Radu STANCU 

1.3. Beneficiarul investiţiei: COMUNA CORNESTI, JUDEŢUL DAMBOVITA. 

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investiţii propus. 

2.1. Scurta prezentare privind: 

a) deficient ale situaţiei actuale: In prezent in teritoriul administrativ al comunei Cornesti,judeţul 

Dambovita, exista sistem de iluminat public stradal infiintat in anii trecuti,avand la baza structura 

clasica a aparatelor de iluminat,a suportilor de susţinere, a cablurilor, fapt pentru care consumul 

de energie este foarte ridicat, eficienta luminii nu asigura o vizibilitate corespunzătoare. 

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii: Prin prezenta nota se 

propune modernizarea sistemului de iluminat public stradal in satele Cornesti, Crivatu si 

Bujoreanca, pe sectoarele de drumuri, străzi unde nu a fost modernizat, prin inlocuirea lămpilor 

existente cu lămpi tip LED, a braţelor de sustinere(carje) cat si cabalajelor care asigura legaturile 

la reţeaua electrica. Prin realizarea acestui obiectiv de investiţii se v-a asigura o vizibilitate 

corespunzătoare a tuturor străzilor, o protecţie mărită a locuinţelor împotriva celor rau 

intenţionaţi privind sustragerea de bunuri din gospodăriile cetăţenilor, desfasurarea in condiţii 

optime a tuturor autospecialelor de intervenţii, cat si diminuarea costurilor din bugetul local 

privind consumul de energie electrica. 

2.2. Existenta, dupa caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, 

aprobate prin acte normative, in cadrul carora se poate încadra obiectivul de investiţii 

propus. 

In momentul de fata obiectivul de investiţii propus se afla cuprins in strategia de dezvoltare a 

comunei Cornesti, judeţul Dambovita. 

 PROPUNERI: 

Prin prezenta nota conceptuala se propune modernizarea sistemului de iluminat public in 

comuna Cornesti,parțial in  satele Cornesti, Crivatu si Bujoreanca astfel: 

CORNESTI un număr de aproximativ 200 de lămpi de tip LED pe străzile secundare din zona 

(strada Magnoliei, strada Sălciilor, strada Nucilor, strada Cireşilor, strada Plopului, strada 

Bradului, strada Măceşului, strada Mesteacănului, strada Prunilor, strada Vişinilor. 

BUJOREANCA un număr de aproximativ 100 de lămpi de tip LED pe străzile secundare din 

zona (strada Primăverii, strada Afinelor, strada Lamaitei, strada Izvorului) 

CRIVATU un număr de aproximatin 50 de lămpi de tip LED, pe străzile secundare din zona 

(strada Inului, strada Măslinului, strada Petuniei, strada Irisului). 

Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii v-a avea la baza costurile unor 

investiţii similare ori a unor standarde de cost pentru investiţii de acelaşi fel cu corelarea  

 

 

 



 

 

caracteristicilor tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiţii. 

Finanţarea cheltuielilor estimate v-a fi asigurata prin Agenţia Fondului de Mediu, bugetul local si 

alte surse legal constituite. 

Date tehnice: - soluţia tehnica, cuprinzând descrierea obiectivului de investiţii propus din punct 

de vedere tehnic si functional v-a cuprinde date tehnologice, constructive, functionale, 

architecturale si economice avand ca tema principalele lucrări pentru investiţie de baza, corelata 

cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici care vor 

fi prevăzuţi in documentaţiile tehnico-economice, documentaţii întocmite de firme de 

specialitate, urmând a fi supuse aprobării prin hotarare a Consilului Local Cornesti. 

După aprobarea notei conceptuale in Consiliul Local al comunei Cornesti, judeţul Dambovita, se 

v-a demara prin sitemul SICAP, procedura de achiziţie a întocmirii tuturor documentaţiilor 

tehnico - economuice conform legislaţiei in vigoare, documentaţii ce vor sta la baza obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor pentru investiţia propusa. 

 

 

 

ÎNTOCMIT: 

COMPARTIMENT URBANISM  

CONSILIER, 

 

Gheorghe Bogdan GUTA  



APROB, 

 

 

P R I M A R ,           

Radu  STANCU 

 

                                                        

 

 

 

                                           TEMA DE PROIECTARE 

 Privind obiectivul de investiţii „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat 

public stradal parțial pentru satul Cornești, satul Bujoreanca și satul Crivăț în comuna Cornești, 

județul Dâmbovița” 

 

 

1. Informaţii generale prvind obiectivul de investiţii propus 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: „MODERNIZARE SI EFICIENTIZARE 

SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA CORNESTI, JUDEŢUL 

DAMBOVITA,,. 

1.2. Ordonator principal de credite: PRIMĂRIA CORNESTI, JUDEŢUL DAMBOVITA          

       Ordonator credite : Primar Radu STANCU 

 1.3. Beneficiarul investiţiei: COMUNA CORNESTI, JUDEŢUL DAMBOVITA. 

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investiţii propus 

 

2.1. Scurta prezentare privind : a) deficiente ale situaţiei actuale: In prezent in teritoriul 

administrativ al comunei Cornesti, judeţul Dambovita ,exista sistem de iluminat public stradal 

infiintat in anii trecuti, avand la baza structura clasica a aparatelor de iluminat, a suportilor de 

susţinere, a cablurilor, fapt pentru care consumul de energie este foarte ridicat, eficienta luminii 

nu asigura o vizibilitate corespunzătoare.b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea 

obiectivului de investiţii: prin prezenta nota se propune modernizarea sistemului de iluminat 

public stradal in satele Cornesti,Crivatu si Bujoreanca,pe sectoarele de drumuri,străzi unde nu a 

fost modernizat, prin înlocuirea lămpilor existente cu lămpi tip LED, a braţelor de 

sustinere(carje) cat si cablajelor care asigura legaturile la reţeaua electrica. Prin realizarea acestui 

obiectiv de investiţii se v-a asigura o vizibilitate corespunzătoare a tuturor străzilor, o protecţie 

mărită a locuinţelor împotriva celor rau intenţionaţi privind sustragerea de bunuri din 

gospodăriile cetăţenilor, desfasurarea in condiţii optime a tuturor autospecialelor de intervenţii, 

cat si diminuarea costurilor din bugetul local privind consumul de energie electrica. 

2.2. Existenta, după caz, a unei strategii, unui master plan ori a unor planuri similare, 

aprobate prin acte normative, in cadrul carora se poate încadra obiectivul de investiţii 

propus.  

       In momentul de fata obiectivul de investiţii propus se afla cuprins in strategia de dezvoltare a 

comunei Cornesti, judeţul Dambovita. 

REGIMUL JURIDIC: Terenul ocupat de investiţia propusa se afla situat in intravilanul satelor 

CORNESTI,  BUJOREANCA si CRIVATU fiind in administrarea comunei Cornesti, judeţul 

Dambovita, figurând in inventarul ce alcătuieşte domeniul public al localităţilor respectiv fiind 

clasificate ca drumuri comunale si satesti conform HG.1350/2001 Anexa nr.27. 

REGIMUL ECONOMIC: Conform PUG si RLU al localităţii terenul ocupat de investiţia 

propusa are destinaţia Ccr „ zona cai de comunicaţie rutiera si amenajari aferente,, zonificare 

„zona construcţii aferente lucrărilor tehnico -edilitare,, categoria „neproductiv,,. In zona exista 

reţea electrica aeriana, puncte de transformare. 

REGIMUL TEHNIC :Suprafaţa exacta a terenului ocupat de investitia propusa v-a fi stabilita 

in urma întocmirii documentaţiilor tehnico-economice(D.A.L.I.,P.Th. +D.E.,D.T.A.C.) 

 

 



 

 

3.PROPUNERI: Prin prezenta nota conceptuala se propune modernizarea sistemului de 

iluminat public in comuna Cornesti in satele Cornesti, Crivatu si Bujoreanca astfel: 

CORNESTI un număr de aproximativ 200 de lămpi de tip LED pe străzile secundare din zona 

(strada Magnoliei, strada Sălciilor, strada Nucilor, strada Cireşilor, strada Plopului, strada 

Bradului, strada Măceşului, strada Mesteacănului, strada Prunilor, strada Vişinilor. 

BUJOREANCA un număr de aproximativ 100 de lămpi de tip LED pe străzile secundare din 

zona (strada Primăverii, strada Afinelor, strada Lamaitei, strada Izvorului). CRIVATU un 

număr de aproximatin 50 de lămpi de tip LED, pe străzile secundare din zona (strada Inului, 

strada Măslinului, strada Petuniei, strada Irisului). 

4. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii v-a avea la baza costurile 

unor investiţii similare ori a unor standarde de cost pentru investiţii de acelaşi fel cu corelarea 

caracteristicilor tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiţii. Finanţarea cheltuielilor 

estimate v-a fi asigurata prin Agenţia Fondului de Mediu (masurile de finanţare), bugetul local si 

alte surse legal constituite. 

5.Date tehnice: - soluţia tehnica ,cuprinzând descrierea obiectivului de investiţii propus din 

punct de vedere tehnic si functional v-a cuprinde date tehnologice, constructive, funcţionale, 

arhitecturale si economice avand ca tema principalele lucrări pentru investiţie de baza, corelata 

cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici care vor 

fi prevăzuţi in documentaţiile tehnico-economice , documentaţii întocmite de firme de 

specialitate, urmând a fi supuse aprobării prin hotarare a Consilului Local Cornesti. 

După aprobarea temei de proiectare in Consiliul Local al comunei Cornesti, judeţul 

Dambovita, se v-a demara prin sitemul SICAP, procedura de achiziţie a întocmirii tuturor 

documentaţiilor tehnico - economuice conform legislaţiei in vigoare, documentaţii ce vor sta la 

baza obţinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor pentru investiţia propusa. 

 

ÎNTOCMIT: 

COMPARTIMENT URBANISM 

CONSILIER, 

Gheorghe-Bogdan GUTA 


