
ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL CORNEŞTI 

 

H O T ĂR Â R E 

Nr.2 din 31.01.2022 

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 

     Consiliul local al 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, 

- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 6 din 25.01.2022 inițiat de primarul comunei Cornești; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat sub nr.1015 din 25.01.2022; 

- raportul comun al Compartimentului achiziții publice și proiecte și Compartimentului financiar 

contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti, înregistrat sub 

nr.1018/25.01.2022;   

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;             
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           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, 

             CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre : 

 

             Art.1. Se aprobă devizul 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 prezenta hotărâre . 

           Art.2. Se aprobă principalii 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 prezenta 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” . 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

     Daniel CRISTEA                                                                SECRETAR GENERAL ,                                                                                                                             

                                                                                                       Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.2 / 

31.01.2022 

Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnatura 

persoanei 

responsabile sa 

efectueze 

procedura 

                                                          1                    2                 3 

Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate x simpla  □ absoluta  □ 

calificata2 
31.01.2022   

Comunicarea catre primar2) .../.../............   

Comunicarea catre prefectul judetului3) .../.../............   

Aducerea la cunostinta publica4)+5) .../.../............   

Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   

Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz .../.../............   

 

http://www.comunacornesti.ro/

