
 

R O M Â N I A 

JUDETUL DÂMBOVIŢA                                                                   Nr. 17 din 13.04.2022 

  PRIMARIA CORNEȘTI 

          P R I M A R 

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

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” 

      

       Primarul 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……./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”; 

      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. 

 

 SE PROPUNE: 

       Art.1. - Aprobarea cererii 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 prezentul proiect de hotărâre. 

      Art.2. Aprobarea devizului 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 prezentul proiect de hotărâre.    

      Art.3. -  Prezenta hotărâre are caracter individual şi va intra în vigoare la data comunicării 

către primarul comunei. 

      Art.4.- Orice prevedere contrară prezentei hotărârii își încetează aplicabilitatea. 

      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” . 

 

INIȚIATOR                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE       

         PRIMAR,                                                                     SECRETAR GENERAL,  

   Radu STANCU                                                                         Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORNEŞTI 14.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA Nr.5107/13.04.2021 

COMUNA  CORNEŞTI  

      P R I M A R 

 

                                                       REFERAT DE APROBARE  

 

la proiectul de hotărâre 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” 

        Oportunitatea investiției este justificată de necesitatea dezvoltarea infrastructurii de baza: 

apa-canalizare, drumuri si racordare la sistemele de gaze naturale, la nivelul localitătii noastre, 

astfel asigurarea in cel mai scurt timp a unor servicii esentiale pentru cresterea calitatii vietii, 

punandu-se mai mult accent, in conformitate cu obligatiile prevazute in legislatia interna si 

europeana, pe apa si canal, drumuri si retele de gaze. 

     La nivelul comunei există rețea de gaze naturale în  9 sate ale comunei, însă nu pe toate  

străzile, astfel rolul autorității locale este acela de a asigura standarde de calitate a vieții, 

necesare populatiei, în domeniul serviciilor publice, iar oportunitatea realizării extinderii este 

accesarea Programului National ”Anghel Saligny” având în vedere costul investiției care nu ar fi 

posibil cu banii de la bugetul local.         

          Temeiurile juridice al proiectului de hotărâre fiind : 

- 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 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; 

          Din aceste considerente am iniţiat proiectul de hotărâre menționat şi vă propun adoptarea 

proiectului de hotărâre în forma iniţiată care îndeplineşte condiţiile de necesitate  , legalitate și 

oportunitate . 

 

                                                                                                            PRIMAR, 

 Radu STANCU 

 

 


