
R O M Â N I A                                                        

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

C O R N E Ş T I            

HOTĂRÂRE 

NR.13 din 20.04.2022 

privind aprobarea cererii de finanțare  și a  devizului general estimativ a obiectivului de investiţie 
„EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN 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 "e", Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“ cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului comun nr. 278/167/2022 al Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

administratiei și al Ministerului energiei  privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, pentru categoria de investiții 

prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021; 

- Prevederile Ordinului 1330/2021 privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de  

investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. e) 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.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.1 alin.(2) lit.”c”,  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  , raportat la art. 155 

alin.(1) lit.d și alin.(5) litera c)  art.140,  art.154, 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 Consiliului Local Cornești nr.12/20.04.2022 privind aprobarea Notei conceptuale și a 

Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE 

NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”; 

- adresele 5088/13.04.2022 și nr. 5193/15.03.2022  ale DISTRIGAZ SUD RETELE SRL prin 

care se comunică în urma analizei preliminare de eficiență economică valoarea cheltuielilor care 

sunt în sarcina concesionarului precum și condițiile privind preluarea în operare a obiectivelor 

rezultate în urma finanțării prin program;  

- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.17 din 13.04.2022 inițiat de primarul comunei Cornești; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat sub nr. 5108/13.04.2022; 

 

 

 

 



- raportul comun înregistrat cu nr.5167/14.04.2022 al  Compartimentului financiar contabilitate 

și Compartimentului urbanism și al Compartimentului patrimoniu, administrativ protecția muncii 

și protectia mediului,  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti;                          

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local ; 

      În temeiul prevederilor art.136 alin.(l) coroborat 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.1. – Se aprobă cererea de finanțare  pentru obiectivul  „EXTINDERE REȚEA 

DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” în 

cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny“ conform anexei 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.2. Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului de investiție „EXTINDERE 

REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL 

DÂMBOVIȚA”, având  caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului 

de investiție  în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny“ conform anexelor 2 și 

3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.    

       Art.3.- Valoarea cheltuielilor care sunt în sarcina concesionarului , respectiv Distrigaz sud 

este de 445.403,34 lei fără TVA.   

       Art.4.- Comuna Cornești va atribui dreptul de folosință exclusivă și gratuită a cotei sale din 

obiectivul /conductă rezultat(ă) începând cu data punerii în funcțiune a acestuia/acesteia.  

       Art.5. -  Prezenta hotărâre are caracter individual şi va intra în vigoare la data comunicării 

către primarul comunei. 

       Art.6.- Orice prevedere contrară prezentei hotărârii își încetează aplicabilitatea. 

       Art.7. - 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” . 

 

  PREŞEDINTELEDEŞEDINŢĂ, 

            Ion CRISTEA                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                         SECRETARUL GENERAL, 

                                                                                                    Gheorghiţa STAN 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 13/20.04.20221 

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 20.04.2022   

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. 13/20.04.2022 

                                                                                          Anexa nr. 1 la normele metodologice 

 

CERERE DE FINANȚARE 

http://www.comunacornesti.ro/


 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: 

„EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE 

NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL 

DÂMBOVIȚA” 

Tip proiect: Proiect cu o singura categorie de investiție 

Categoria de investiție: 

e) sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv a 

branşamentelor, precum şi a racordului la sistemul 

de transport al gazelor naturale. 

Tip investiție: 
Obiective de investiții noi; 

 

Amplasament:  
Intravilan satele Cornești, Cătunu, Cristeasca, 

Hodărăști, Ungureni, Ibrianu, Postarnacu 

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: 9.804.761,63  lei 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 9.431.101,63  lei 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:                                   373.600 lei 

Valoare calculată conform standardului de 

cost – fara standard de cost 
8252286,96 lei 

Cost unitar aferent investiției (calculat)    18018,09 lei 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

- Tip lucrare: înființarea de noi sisteme de distribuție a gazelor naturale/extinderea sistemului de 

distribuție a gazelor natural în localitățile din cadrul unei unități administrativ-

teritoriale/modernizarea sistemelor de distribuție a gazelor natural existente prin transformarea în 

sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale 

- Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale: Da 

- Lungime rețea de distribuție înființare/extindere/modernizare: 6631 metri 

- Număr de gospodării conectate): 458 gospodării 

- Lungime instalație racordare SNT…………..metri– 

- Consum estimat annual consumatori casnici …………….mc  

- Consum estimate annual consummatori noncasnici …………….mc  

- Alte capacități: ........................ 
 

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  

PRIMAR,  

Radu STANCU   

  

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ 

             Ion CRISTEA                                                                         SECRETARUL GENERAL, 

                                                                                                                          Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

                                                                                                 ANEXA nr.3 
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                            La  hotărârea nr. 

13/20.04.2022 

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

 

Denumirea obiectivului de investiții: “EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE   

NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“ 

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) : SF  



Beneficiar (U.A.T.) : CORNEȘTI  
Amplasament: UAT CORNEȘTI  
Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA): 9.804.761,63  
din care C+M (lei, inclusiv TVA): 8.802.508,54   
Curs BNR lei/euro din data 13.04.2022:  4,9412  
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli 

eligibile lei, inclusiv TVA):  9.431.101,63  
Valoare finanțată de U.A.T. CORNEȘTI  (lei, inclusiv TVA) : 373.660  
 

Sisteme de distribuție a gazelor naturale, branșamente și racorduri la sistemul de transport al 

gazelor naturale 

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 

alin. (1) lit. e) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 

95/2021pentru aprobarea Programului național de investiții 

„Anghel Saligny“ U.M. Cantitate 

Valoare (lei, 

inclusiv TVA) 

Sursă de alimentare distribuție/transport  - - 

Lungime conductă distribuție gaze naturale m 6631 8725158.54 

Branșamente clienți casnici buc. 458 ………. 

Branșamente clienți noncasnici buc. 0 ………. 

Posturi de reglare-măsurare (cu debit < 1.000 mc) buc. 0 ………. 

Stații de reglare-măsurare (cu debit > 1.000 mc) buc. 0 ………. 

Răsuflători buc. 0 ………. 

Punctaj obținut în urma analizării obiectivului de investiții în 

cadrul altor proiecte cu finanțare din fonduri europene  ………. ………. 

Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, 

lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 

1.330/947/2021 privind aprobarea standardului de cost afferent 

obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“ 

(euro fără TVA) 458 3646.50 EURO  

Verificare încadrare în standard de cost  DA 

Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la 

numărul de gospodării conectate (euro fără TVA) 458 

1984287.55   

EURO 

COMUNA CORNEȘTI  

PRIMAR,  

Radu STANCU   

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ 

             Ion CRISTEA                                                                           SECRETAR  GENERAL, 

                                                                                                                          Gheorghiţa STAN 
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