
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                                                                   Nr.16 din 13.04.2022 

COMUNA CORNEŞTI  

PRIMAR 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție 
„EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL 
DÂMBOVIȚA” 

 

      PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI , JUDEŢUL DÂMBOVIŢA . 

      Având în vedere:   

- art. 120 şi art. 121 ,alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
- art. 8 şi art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- 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; 

- prevederile art. 129 alin.(1)  alin.(2) lit.b alin.(4) lit. d alin.(7) lit.k, raportat la art. 155 alin.(1) 

lit.d și alin.(5) litera c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ , cu modificările și completările  ulterioare;  

 - prevederile art.1 alin.(2) lit.”a” lit.”b”, art.3 -4 şi art.5, art.7 din Hotărârea Guvernului 

 nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(2) lit.”c”, art.41, art.44 alin.(1), art.46 alin.(2) lit.”c”din Legea nr. 

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

- prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c art.80 și art.81  din  Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, rerepublicată 

cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile art. 1, art. 2,art. 4 – 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- hotărârea nr.30/31.05.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei  CORNEŞTI 

2021-2027; 

- prevederile art.5 lit.ee, art.140, art.197 alin.(1)-(2) alin.(4)-(5), art.198 alin.(1) și alin.(2), 

art.200, art.240 alin.2, art.242 alin. (1) și alin. (5), art.243 alin.(1) lit.”a” lit.”c”-”e”, din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

         În temeiul art. 139 alin. (1) , art. 196 alin. (1) lit. ”a”din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

                                                             SE PROPUNE: 

 

        Art.1.(1) Aprobarea  Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 

investiție „EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI, 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta. 

                  (2) Se aprobă întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul prevăzut la art.1. 

                  (3) Studiul de fezabilitate și documentaţia tehnico-economică vor fi supus aprobării 

consiliului local.  

        Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fonduri de la bugetul local sau alte foduri legal 

constituite. 

 



 

 

 

 

 

 

 

        Art.3.Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentele din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

        Art.4. Prezenta hotărâre se comunica de către secretarul general al comunei Instituţiei  

Prefectului-județul Dâmboviţa ,Primarului comunei Corneşti, Compartimentului urbanism și a 

Compartimentul achiziții publice și proiecte din cadrul aparatului de specialitate şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primăriei comunei Cornești 

www.comunacornesti.ro.  

 

 

 

 

 

 

 

                         

                   INITIATOR,                                                                          AVIZAT  

                  Radu STANCU                                                           PENTRU LEGALITATE                                                                                                                               

                                                                                              SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                                                                                                             

                                                                                                           Gheorghiţa STAN         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

CORNEŞTI 13.04.2022   

 

                                                                                                                     

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA CORNEŞTI  

PRIMAR 

 

 

REFERAT   D E   APROBARE 

 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiție „EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN 

COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” 

 

        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 natural 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, in domeniul serviciilor publice. 

Temeiurile juridice : 

- art. 120 şi art. 121 ,alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
- art. 8 şi art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- 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; 

- prevederile art. 129 alin.(1)  alin.(2) lit.b alin.(4) lit. d alin.(7) lit.k, raportat la art. 155 alin.(1) 

lit.d și alin.(5) litera c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ , cu modificările și completările  ulterioare;  

 - prevederile art.1 alin.(2) lit.”a” lit.”b”, art.3 -4 şi art.5 ,art.7 din Hotărârea Guvernului 

 nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(2) ,lit.”c”, art.41, art.44 alin.(1), art.46 alin.(2) ,lit.”c”din Legea 

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

- prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c art.80 și art.81  din  Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, rerepublicată 

cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile art. 1, art. 2,art. 4 – 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- hotărârea nr.30/31.05.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei  CORNEŞTI 

2021-2027; 

- prevederile art.5 lit.ee, art.140, art.197 alin.(1)-(2) alin.(4)-(5), art.198 alin.(1) și alin.(2), 

art.200, art.240 alin.2, art.242 alin. (1) și alin. (5), art.243 alin.(1) lit.”a” lit.”c”-”e”, din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

      In concluzie, propun adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat acesta îndeplinind 

condiţiile de necesitate și oportunitate.  

       

                                                                       PRIMAR, 

                                                                  Radu STANCU 



 

 

 

 

 

Nr……../13.04.2022 

 

 

 

 

 

                                                               PROCES – VERBAL 

                                                        Incheiat astazi:13.04.2022 

 

             In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata Stan Gheorghita – secretar 

general, astăzi data de mai sus am procedat la afisarea la sediul Primăriei comunei Corneşti, 

judeţul Dâmboviţa, și la adresa wwwcomunacornesti.ro a următorelor proiecte de hotărârii: 

            - proiect de hotărâre înregistrat cu nr.16/13.04.2022 privind aprobarea Notei conceptuale 

și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE 

GAZE NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” 

 - proiect de hotărâre înregistrat cu nr.17/13.04.2022 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”. 

                    Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

                                                                                            

                SECRETAR  GENERAL COMUNĂ,                                             CONSILIER , 

                               Gheorghița STAN           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  R O M Â N I A  

 JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

   COMUNA COMUNEI  

         C O R  N E Ş T I  

  Tel/Fax 0245241654/0372894122 

  E-mail : cornesti@cjd.ro 

  NR………/13.04.2022                                          

   

 

 

                        

            CĂTRE, 

                       COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE 

                       COMPARTIMENT URBANISM 

                       COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE ȘI PROIECTE 

                

              Vă solicităm ca în conformitate cu prevederile art. 136 ,alin, (3) ,lit.”a”din OUG nr 

57/2010 privind Codul Administrativ să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, raport ce 

va fi depus la secretarul general al comunei până la data de 14.04.2022 orele 16, urmând să fie 

comunicat comisiilor de specialitate în vederea examinării proiectului de hotărâre  și emiterii 

avizului consultativ  pentru adoptarea sau respingerea proiectului de hotărâre ce vor fi supuse 

dezbaterii în sedința ordinară a Consiliului local din luna APRILIE 2022. 

            Vă înaintăm alăturat proiectele de hotărâre , referatele de aprobare și celelalte  

documente de prezentare și motivare :  

           1.- proiect de hotărâre înregistrat cu nr.16/13.04.2022 privind aprobarea Notei 

conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „EXTINDERE REȚEA 

DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” 

      2.- proiect de hotărâre înregistrat cu nr.17/13.04.2022 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”,  proiectele de hotărârii  urmează a fi 

discutate în vederea  adoptării de către Consiliul local al comunei Corneşti.      

 

 

    

 PRIMAR,                                        SECRETARUL  GENERAL AL COMUNEI 

         Radu STANCU Gheorghița STAN 

 

 

 

 

 

 

AM PRIMIT, 

                            -  COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE ____________________ 

                       - COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE ȘI PROIECTE _________________ 

                        - COMPARTIMENT URBANISM_____________________________________ 

 

 

 

mailto:cornesti@cjd.ro

