
R O M Â N I A  

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA CORNEŞTI                                                                            NR.6 /25.01.2022 

      P R I M A R 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea devizului general actualizat- faza proiect tehnic al obiectivului „ Infiinţare 

centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Corneşti, sat Frasinu” în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiţii 8.3 A, Apel de 

proiecte nr .2 – Servicii sociale şi socio- medicale pentru vârstnici 

 

         Primarul comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa. 

        Având în vedere: 

- prevederile art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

- prevederile  art. 8 şi art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

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

- prevederile 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.10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările si completările ulterioare; 

 - prevederile art.5 alin.(3), art.10, art.20 alin.(1) lit.”i”, art.34 alin.(2), art. 41  din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 43 alin. (4)  și art.80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

- Hotărârea Consiliului local Cornești nr.60/28.11.2018 privind aprobarea obiectivului „ 

Infiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Cornesti, sat Frasinu” în cadrul  

Programului Operaţional Regional 2014-2020 ,Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiţii 8.3 

A,Apel de proiecte nr.2 – Servicii sociale şi socio- medicale pentru vârstnici ; 

- Hotărârea Consiliului local nr.18/29.04.2020 privind modificarea art.3.(2) și art.4 din hotărârea 

Consiliului local Cornești nr. 60/28.11.2018 privind aprobarea obiectivului „ Infiinţare centru de 

zi pentru persoane vârstnice în comuna Cornesti ,sat Frasinu”în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020 ,Axa prioritară 8,Prioritatea de Investiţii 8.3 A,Apel de proiecte nr.2 – 

Servicii sociale şi socio- medicale pentru vârstnici; 

- contractul de finanțare  nr.6171/12958/16.12.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice și  

Administrației - Organism intermediar ADR Sud Muntenia;     

- devizul general actualizat- faza proiect tehnic și principalii indicatori tehnico-economici ai 

obiectivului „ Infiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Corneşti, sat Frasinu” 

în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de 

Investiţii 8.3 A, Apel de proiecte nr .2 – Servicii sociale şi socio- medicale pentru vârstnici”și  

întocmit  de SC DESING STUDIO SRL cu sediul în Mun.Târgoviste; 

        - 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 și 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 și completările ulterioare, 

 

SE PROPUNE: 
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           Art.1. Aprobarea devizului general actualizat- faza proiect tehnic al obiectivului 

 „ Infiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Corneşti, sat Frasinu” în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiţii 8.3 A, 

Apel de proiecte nr .2 – Servicii sociale şi socio- medicale pentru vârstnici”, conform anexei 1 

care face parte integrantă din prezentul proiect de  hotărâre . 

           Art.2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului „ Infiinţare 

centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Cornesti ,sat Frasinu”în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020 ,Axa prioritară 8,Prioritatea de Investiţii 8.3 A,Apel de proiecte 

nr.2 – Servicii sociale şi socio- medicale pentru vârstnici, conform anexei 2 care face parte 

integrantă din prezentul proiect de  hotărâre. 

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

compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

           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                                                           SECRETAR GENERAL,  

Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 
 

 

CORNEŞTI 25.01.2022 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

        R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

  COMUNA CORNEŞTI                                                                     Nr.1015 din 25.01.2022    

          P R I M A R                

 

 

REFERAT DE APROBARE  

 

proiectul de hotărâre privind  aprobarea devizului general actualizat- faza proiect tehnic al 

obiectivului „ Infiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Corneşti, sat Frasinu” 

în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de 

Investiţii 8.3 A, Apel de proiecte nr .2 – Servicii sociale şi socio- medicale pentru vârstnici 

 

 

Având în vedere : 

- contractul de finanțare  nr.6171/12958/16.12.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice și  

Administrației - Organism intermediar ADR Sud Muntenia;     

- Hotărârea Consiliului local Cornești nr.60/28.11.2018 privind aprobarea obiectivului „ 

Infiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Cornesti, sat Frasinu” în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020 ,Axa prioritară 8,Prioritatea de Investiţii 8.3 

A,Apel de proiecte nr.2 – Servicii sociale şi socio- medicale pentru vârstnici ; 

- Hotărârea Consiliului local nr.18/29.04.2020 privind modificarea art.3.(2) și art.4 din hotărârea 

Consiliului local Cornești nr. 60/28.11.2018 privind aprobarea obiectivului „ Infiinţare centru de 

zi pentru persoane vârstnice în comuna Cornesti ,sat Frasinu”în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020 ,Axa prioritară 8,Prioritatea de Investiţii 8.3 A,Apel de proiecte nr.2 – 

Servicii sociale şi socio- medicale pentru vârstnici; 

- devizului general actualizat- faza proiect tehnic al obiectivului „ Infiinţare centru de zi pentru 

persoane vârstnice în comuna Corneşti, sat Frasinu” în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiţii 8.3 A, Apel de proiecte nr .2 – 

Servicii sociale şi socio- medicale pentru vârstnici” întocmit de SC DESING STUDIO SRL cu 

sediul în Mun.Târgoviste, justificat de faptul că prețurile materialelor au crescut semnificativ de 

la adoptarea Hotărârii Consiliului local Cornești nr. 60/28.11.2018 și respectiv Hotărârii 

Consiliului local Cornești nr. 18/29.04.2020 a determinat inițiere proiectului de hotărâre. 

              Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma iniţiată , aceasta îndeplinind condiţia 

de oportunitate , necesitate şi legalitate. 

  

 

 

 

                                                                 PRIMAR, 

 

                Radu STANCU 
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