
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA Nr.30 din 21.07.2022 
COMUNACORNEŞTI 
      PRIMAR 
 

PROIECT DE H  O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Devizului general actualizat și a Devizului general actualizat pe surse de 
finanţare după finalizarea procedurilor de achiziție pentru obiectivul de investiţie ”Construire şi 
dotare dispensar în comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală 2017-2020  
 
              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. 5 lit.ee), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.b) coroborat alin.(4) lit.d), alin.(7) lit.”c”, 
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 şi completările ulterioare 
- prevederilor art.3 lit.”a”, art.5, art.7 alin.(1) lit.”d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
28/2013, republicată, pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art.5 lit.,”d”, art.8-art.9, art.12 alin.(4) din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare 
locala,republicat; 
- prevederilor art.10 alin.(4) lit.”c” Hotărârii Guvernului  nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutul-cadru al documentaţiilor tehnico- economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările si completările 
ulterioare; 
- prevederile art.1 alin.(2) lit.”a”, art.41-42  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.40 -42, art.46  art.80- 83 din 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
- contractul de finanţare înregistrat cu nr. 1982/07.03.2018 la MDRAP şi cu nr. 2909/13.03.2018 
la UAT Corneşti, pentru PNDL Subprogramul Modernizarea satului românesc Domeniul 
realizare/extindere /reabilitate /modernizare /dotare a unităţilor sanitare inclusiv a spţiilor 
afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale /dispensare medicale din mediul rural şi 
centre medicale de permanenţă;  
- contractul de execuție lucrări nr.7272/137/09.06.2022 încheiat de UAT Cornești și SC 
CONSTRUCT ASU SRL Perșinari pentru obiectivul de investiţii ”Construire şi dotare dispensar 
în comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa”; 
- Devizul general actualizat și Devizul general actualizat pe surse de finanţare după finalizarea  
procedurilor de achiziție pentru obiectivul de investiţie ”Construire şi dotare dispensar în comuna 
Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020  
întocmit de SC ILBEX BUILDING S.R.L. Argeș; 
 - prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transpareţa decizională, cu 
modificările şi completările ulterioare ;               



           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 şi completările ulterioare 
 
 
 
                                                         SE PROPUNE : 
 
 
        Art.1. Aprobarea Devizului general actualizat și a Devizului general actualizat pe surse de 
finanţare după finalizarea procedurilor de achiziție pentru obiectivul de investiţie ”Construire şi 
dotare dispensar în comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală 2017-2020 conform anexelor 1 și 2, parte integranta din prezenta hotărâre, cu 
următorii indicatorii tehnico-economici : 
              1. Valoarea totala a investiție ( inclusv TVA) :       1.846.890,66 lei 
                  Din care : Construcții + montaj ( inclusv TVA): 1.462.656,08 lei 
              2. Finanțarea investiției :- Buget de stat:                  1.693.517 lei 

                                                 - Buget local:                      153.373,66 lei 
        3.Durată realizare investiție(luni) :                                 9 
        4. Date tehnice: 
            - construcție nouă tip P+1 în suprafață desfășurată de 220 mp cu destinație dispensar  

al comunei Cornești. 
       Art.2. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri orice altă prevedere contrară prezentei 
îşi încetează aplicabilitatea. 
       Art.3. 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” . 
 
 
 
 
 

INIȚIATOR,                                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
            Radu STANCU                                                      SECRETAR GENERAL,  
                                                                                                 Gheorghiţa STAN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORNEŞTI 21.07.2022 
 
 
 
 



 
 
 
 

    ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
COMUNACORNEŞTI                                                                                  Nr.8815/21.07.2022 
      PRIMAR 
                                                          REFERAT DE APROBARE  
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a Devizului general 
actualizat pe surse de finanţare după finalizarea procedurilor de achiziție pentru obiectivul de 
investiţie ”Construire şi dotare dispensar în comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 
 

In anul 2018 Comuna Comesti Judeţul Dambovita a beneficiat de finanţare, conform 
contractul de finanţare înregistrat cu nr. 1982/07.03.2018 la MDRAP şi cu nr. 2909/13.03.2018 
la UAT Corneşti, pentru PNDL Subprogramul Modernizarea satului românesc Domeniul 
realizare/extindere /reabilitate /modernizare /dotare a unităţilor sanitare inclusiv a spţiilor 
afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale /dispensare medicale din mediul rural şi 
centre medicale de permanenţă”. 
           Ulterior au fost demarate procedurile specifice pentru atribuirea contractului de execuţie 
lucrări pentru obiectivul mai sus menţionat conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice in urma carora a fost incheiat un contractul de achiziţie publica execuţie 
lucrări , constructorul nerespectându-și obligațiile contractuale, astfel contractul a fost reziliat și 
procedura de achiziție publică fiind reluată de mai multe ori fără să avem oferanți înscriși, ultima 
procedura de achiziție  fiind în data de  31.03.2022 care a fost și finalizată încheiindu-se 
contractul de execuție lucrări nr.7272/137/09.06.2022 încheiat de UAT Cornești și SC 
CONSTRUCT ASU SRL Perșinari. 
            Potrivit prevederilor art.12 alin.(4) - (5) Norme metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
National de Dezvoltare Locala, aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013, 
republicat CU modificări si completări ulteriare: „ (4) După incheierea contractelor de achiziţie, 
beneficiarii actualizeaza corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanţare a 
obiectivului de investiţie,si il transmit Ministerului Dezvoltării Regionale si Administraţiei 
Publice, insotit de contractele de achiziţii publice, in termen de 30 de zile calendaristice.” 
          Astfel ,in urma actualizarii devizului general al investiţiei prin care se stabileşte valoarea 
totala reala a investiţiei precum si defalcarea acesteia pe surse de finanţare se impune aprobarea 
noilor indicatorii tehnico-economici  . 
          Temeiurile juridice sunt: 
- prevederilor art.3 lit.”a”, art.5, art.7 alin.(1) lit.”d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
28/2013, republicată, pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art.5 lit.,”d”, art.8-art.9, art.12 alin.(4) din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare 
locala,republicat; 
- prevederilor art.10 alin.(4) lit.”c” Hotărârii Guvernului  nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutul-cadru al documentaţiilor tehnico- economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările si completările 
ulterioare; 
- prevederile art.1 alin.(2) lit.”a”, art.41-42  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.40 -42, art.46  art.80- 83 din 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
- contractul de finanţare înregistrat cu nr. 1982/07.03.2018 la MDRAP şi cu nr. 2909/13.03.2018 
la UAT Corneşti, pentru PNDL Subprogramul Modernizarea satului românesc Domeniul 
realizare/extindere /reabilitate /modernizare /dotare a unităţilor sanitare inclusiv a spţiilor 
afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale /dispensare medicale din mediul rural şi 
centre medicale de permanenţă;  
- contractul de execuție lucrări nr.7272/137/09.06.2022 încheiat de UAT Cornești și SC 
CONSTRUCT ASU SRL Perșinari pentru obiectivul de investiţii ”Construire şi dotare dispensar 
în comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa”; 
- Devizul general actualizat și Devizul general actualizat pe surse de finanţare după finalizarea  
procedurilor de achiziție pentru obiectivul de investiţie ”Construire şi dotare dispensar în comuna 
Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020  
întocmit de SC ILBEX BUILDING S.R.L. Argeș; 
           Faţă de cele de mai sus, propun consiliului local Cornesti adoptarea hotărârii privind 
aprobarea Devizului general actualizat pe surse de finanţare după finalizarea procedurilor de 
achiziție pentru obiectivul de investiţii ”Construire şi dotare dispensar în comuna Corneşti, 
judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 conform 
proiectului de hotărâre inițiat care îndeplinește condițiile de legalitate, necesitate  și oportunitate . 
 

                                                                         PRIMAR, 
 

Radu STANCU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 2
La proiectul de hotararc n .30D1 .01 .2022
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ANE)'A 1

La proiectul de hotarare N.30121.01.2022

Beneft ciar: Conuna Cornesti, jud. Dambovita

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT PE SURSE FINANTARE
alupa finalizarea procedurilor de achizitie pentru obiectivul de investitii " construire si dotare dispensar

in comuna Cornesti' judetul Dambovita

Nr. Denumirea capitolelor si a

subcapitol€lor de cheltui€li

Valoa.€ (inclusiv T.V.A.)

(inclusiv T.v.A.) londuri de la
busetul de stat

LEI LEI LEI
I z 3 4 5

CAPITOLUL I
ll 000 0.{J0 0.00

t.2 Amenaiarea ler€nului 0.00 0.00 0.0{)

1.3

Amenajari pentru proleclia

mediului si aducerea la slaiea

iniliala

0.00 0.00 0.m

TOTAL CAPITOL I: 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2

2.1

Chehuieli aferente asigurarii

cu utililati1e necesare

funcrionarii obiecrivului de
'15,206.29 15,206.29 0.00

TOTAL CAPITOL 2: 15.206.29 75.216.29 0.00

CAPITOL 3

3.1 2.142.00 0.0c 2, r4t.00

3.2 #REFI 6,220.62 0.00 6.220.62

3.3
'REFI

0.00 0.00 0.00

3.4

Cenifi carea performanlei

ene.setic al cladirilor
0.0t1 0.00 0.00

3.5 58,830.25 15,030 25 21,800 00

3.5.1 0.{J0 0.00 0.00

t.5.2 SIUdru de prefezrbilllire 0.00 0.00 0.00

1.5.-l

Srudiu de fezabilitald
doculnentalie de avizare

r lucrar;lor de inrervenlie
23,800.00 0.00 23,800.00

3.5..4

Documenratiile tehnrce

acordurilor / aulorizaliilor

8,384.36 8,384.36 000

j



1.5.5

Verificarea tehnica de calitate

a proiecrului rehnic si a ),975.0C 2,975.00 000

t.5.6
Proiecl tehnic si detalji de

21,670 89 23,670.89 0.00

3.6
Oreanizarea procedudlor de 0.00 0.0c 0.00

3.7 0.00 0.0c 0.00

3.8 24,342.OO 0.0t 2.4,342.rn

TOTAL CAPITOL J: 91.534.8? 35.030.25 56,504.62

CAPITOL 4

4.1 Consrructii si inslalatii 1,372.655.60 r,3?2,655.60 0.00

4.2 Monrai ulilaie lehnolosice 9,202l7 9,202 )7 0.00

.l.l rehnologice si functionale cu 38,246.60 38,246.60 0.00

Utilaje fa.a moiraj si

echiDamenb de transpor!
0.00 0.00 0.00

Dotari 148,880.90 148,880.90 0.00

4.6 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4: 1.568.985.47 1.568.985.47 0.00

CAPITOL 5

5.1 Orsanizare de santier 5.591.82 5,591.82 0.00

5.1 I Lucrari de constructii 5,591.82 5.591.82 0.00

5 t.l Cheltuieli conexe organizarii 0.0c 0.00 0.00

5.2
Comisioane, Iaxe, cole, costul

14,696.55 8,703.17 5,993.38

5.1
Cheltuielidiverse si 90,875.66 0.0c 90,875 66

TOTAL CAPITOL 5: 111,16,1.01 14.294.99 96.869.01

CAPITOL 6

Pregatirea personalL'lui de 000 0.00 0.00

6.2 Probe rehnologice s' tes(e 0.00 0.0c 0.00

TOTAL CAPITOL 6: 0.00 0.00 0.00

TOTAL
TOTAL GENERAL: 1,846,890.66 1.693.517.00 153.373.66

DTN CARE C+M: 1.462.656.08 t.,{62,656.0E 0.00

!

I

I@
lsuprafala desfaturaia (mpl: rru.uu I

{inclusiv T.v,A)
Total seneral, din care: 1.846.890.66

1.693.51?.00

'bugetullocal: r5J.373.66


