
R O M Â N I A                                                        
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
C O R N E Ş T I          
 
                                                                     HOTĂRÂRE 

        NR. 8 din 09.02.2022 
privind modificarea anexei 1 -cerere de finanțare  aprobată la art.1 din  Hotărârea Consiliului 
local Cornești Nr. 73/05.11.2021  privind aprobarea cererii de finanțare  și a  devizului general 
estimativ a obiectivului de investiţie  „AMENAJARE SANȚURI, PODEȚE, TROTUARE ȘI 
ACCESE LA PROPRIETĂȚI ÎN SATELE CORNEȘTI, CĂTUNU ȘI HODĂRĂȘTI, 
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.6 alin.(1)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 urgența 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. 58, art. 59  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.72/05.11.2021 a Consiliului Local Cornești privind aprobarea Notei conceptuale și 
a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „AMENAJARE SANȚURI, PODEȚE, 
TROTUARE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI ÎN SATELE CORNEȘTI, CĂTUNU ȘI 
HODĂRĂȘTI, COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”; 
- hotărâre nr.73/05.11.2021 a Consiliului Local Cornești privind aprobarea cererii de finanțare  și 
a  devizului general estimativ a obiectivului de investiţie „AMENAJARE SANȚURI, PODEȚE, 
TROTUARE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI ÎN SATELE CORNEȘTI, CĂTUNU ȘI 
HODĂRĂȘTI, COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL  
DÂMBOVIȚA”în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny 



- Adresa Direcției Generale de Dezvoltare Regională și Infrastructură din cadrul Ministerului 
Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației nr. 168/26.01.2022 înregistrată la primăria 
comunei Cornești sub numărul 1268 /31.01.2022 prin care se solicită clarificării cu privire la 
cererea de finanțare nr. 13296 / 05.11.2021, înregistrată laMDLPA cu nr. 142289 / 05.11.2021 
referitoare la obiectivul de investiții „AMENAJARE SANȚURI, PODEȚE, TROTUARE ȘI 
ACCESE LA PROPRIETĂȚI ÎN SATELE CORNEȘTI, CĂTUNU ȘI HODĂRĂȘTI, 
COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” prin care se solicită clarificări privind 
categoria de investiții și rezumatul obiectivului de investiții; 
- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 11 din 09.02.2022 inițiat de primarul comunei Cornești; 
- referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat cu nr. 1798/09.02.2022; 

- raportul comun al Compartimentului financiar contabilitate, Compartimentului  urbanism , 
Compartimentului achiziții publice și proiecte, Compartimentului patrimoniu ,administrativ 
protecția muncii și protectia mediului înregistrat cu nr. 1799/09.02.2022;                     
- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cornești; 
      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.(1). Se aprobă modificarea anexei 1 -cerere de finanțare  aprobată la art.1 din  
Hotărârea Consiliului local Cornești nr. 73/05.11.2021  privind aprobarea cererii de finanțare  și 
a  devizului general estimativ a obiectivului de investiţie  „AMENAJARE SANȚURI, PODEȚE, 
TROTUARE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI ÎN SATELE CORNEȘTI, CĂTUNU ȘI 
HODĂRĂȘTI, COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” în cadrul Programului 
național de investiții „Anghel Saligny“ privind categoria de investiții și rezumatul obiectivului de 
investiții conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2. Celelalte prevederii ale Hotărârii Consiliului local Cornești nr. 73/05.11.2021  privind  
aprobarea cererii de finanțare  și a  devizului general estimativ a obiectivului de investiţie  
„AMENAJARE SANȚURI, PODEȚE, TROTUARE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI ÎN 
SATELE CORNEȘTI, CĂTUNU ȘI HODĂRĂȘTI, COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL 
DÂMBOVIȚA” în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny“rămân 
neschimbate. 
      Art.3.- Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare.      

  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” . 
 
 
  PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
    Ion CRISTEA                                                                         SECRETAR GENERAL 
                                                                                                            Gheorghiţa STAN     
 
 
 
 
 



                              

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 
8/09.02.20221 

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 

             09.02.2022   

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 

.../.../............   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                  ANEXA Nr.1 
                                                                                   La hotărârea nr. 8/09.02.2022  
                                                                      Anexa nr. 1 la normele metodologice 

 
CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T: CORNEȘTI 

JUDEȚUL: DÂMBOVIȚA 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 

............................... 
.................................. 

 
2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T.): COMUNA CORNEȘTI 

Denumirea obiectivului de investiții: 

„AMENAJARE SANȚURI, PODEȚE, TROTOARE 
ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI ÎN SATELE 
CORNEȘTI, CĂTUNU ȘI HODĂRĂȘTI, COMUNA 
CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” 

Tip proiect: Proiect cu o singura categorie de investiție 
Categoria de investiție: c. drumurile publice (modernizare); 

Tip investiție: 
Obiective de investiții noi; 
 

Amplasament:  Intravilan satele Cornești, Cătunu și Hodărăști 
Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 

24 luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

 

…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 16,020,833.10lei 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 15,575,053.10lei 
Valoarea finanțată  de la bugetul local:  445,780.00lei 
Valoare calculată conform standardului de 
cost – fara standard de cost 

13,487,158.23lei 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 4735.66lei 
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

c) Pentru drumurile publice:  
- Tip drum: Drum comunal;  
- Clasă tehnică: Clasă tehnică IV - V 
- Lungime sant: 12926 m; 
- Lucrări de consolidare: nu; 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: da; 
- Trotuare: da; 
- Locurile de parcare, oprire și staționare: nu; 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0; 
- Bretele de acces, noduri rutiere: nu; 



- Alte lucrări de arta:nu. 

 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALESOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 

Strada: Calea Ploiești Număr: 4 Cod poștal: 137150 
Localitatea: Cornești Județul: Dâmbovița 

Reprezentantul legal al solicitantului : 

Nume şi prenume: Stancu Radu 
Funcție: Primar  
Număr de telefon fix: 0245241654 
Număr de telefon mobil: 0761200275 
Adresă poștă electronică (obligatoriu):cornesti@cjd.ro 

Persoana de contact: 

Nume şi prenume: Stancu Radu 
Funcție: Primar 
Număr de telefon: 0761200275 
Adresă poștă electronică: cornesti@cjd.ro 
 
 
Subsemnatul StancuRadu, având funcția de Primar, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. 
CORNEȘTI, județul DÂMBOVIȚA, 
 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțarenu este inclus la finanțare în 
programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 
sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu 
instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate 
sunt corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care 
proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

 
COMUNA CORNEȘTI  

INITIATOR 
PRIMAR, 

 

Radu STANCU   



  

  PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

    Ion CRISTEA                                                                         SECRETAR GENERAL 

                                                                                                            Gheorghiţa STAN     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


