
R O M Â N I A                                                        

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

C O R N E Ş T I      

                                                                     HOTĂRÂRE 

        NR. 29 din 17.08.2022 

pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public pentru proiectul "Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public stradal 

parțial pentru satul Cornești, satul Bujoreanca și satul Crivăț în comuna Cornești, județul 

Dâmbovița" 

 

            CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA. 

 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.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, 

- prevederile art.1 alin.(2) lit.”b” (ii), art.5 alin.(1) lit.”b” pct.”i” alin.(3)  , art.9, art.10 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.41, art.44 alin.(1), art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare;  
- Ordinul 1866/12.10.2021cu modificările și completările ulterioare emis de Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor nr. pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței 

energetice a infrastructurii de iluminat public; 

 - Ordinul 1947 din 13 iulie 2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și 

pădurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței 

energetice a infrastructurii de iluminat public ; 

- 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; 

- Prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art. 40 -42, art.46 , art.80- art.83 

din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile din Strategia de dezvoltare a comunei pentru perioada 2021-2027”aprobată prin 

hotărârea Consiliului Local Cornești  nr.30/27.05.2021 ; 

-Hotărârea Consiliului local Cornești nr.21/22.04.2021 privind aprobarea înființării Serviciului 

de iluminat public și aprobarea modalității de gestiune a Serviciului de iluminat public ; 

- Hotărârea Consiliului Local Cornești nr. 6 din 09.02.2021 privind aprobarea Notei conceptuale 

și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Modernizare și eficientizare sistem de 

iluminat public stradal parțial pentru satul Cornești, satul Bujoreanca și satul Crivăț în comuna 

Cornești, județul Dâmbovița”; 
 - Documentația de Avizare a Lucrărilor de In Intervenții(DALI) nr. 50/2022, întocmită de SC SICAL 

SRL; 

- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 36/11.08.2022 inițiat de primarul comunei Cornești; 

https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2022/ordin_1947-13_07_2022.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2022/ordin_1947-13_07_2022.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2022/ordin_1947-13_07_2022.pdf


- referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat cu nr. 9686/11.08.2022; 

- raportul de specialitate comun al compartimentului financiar-contabilitate și compartimnetului 

achiziții publice și proiecte înregistrat cu nr.9770/12.08.2022;                     

- raportul de specialitate al compartimentului urbanism înregistrat cu nr. 9769/12.08.2022;   

- amendamentul nr.1 înregistrat cu nr. 9834/17.08.2022 ;   

- raportul comun al compartimentului financiar-contabilitate, compartimnetului achiziții publice 

și proiecte și compartimentului urbanism  înregistrat cu nr. 9862/12.08.2022;                                     

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cornești; 

           În temeiul art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.”a” Ordonanţa de urgenţă nr. 

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

 

            CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI adoptă prezenta hotărâre:         

           

          Art.1.- Se aprobă participarea la  Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii 

de iluminat public cu investiția"Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public stradal parțial pentru 

satul Cornești, satul Bujoreanca și satul Crivăț în Comuna Cornești, Județul Dâmbovița", denumit în 

continuare Proiectul. 

          Art.2.- Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a  indicatoriilor 

tehnico-economici prevăzuți în anexa nr.1- Descrierea investiției din Documentația de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenții (DALI) și indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul  "Modernizare 

și eficientizare sistem de iluminat public stradal parțial pentru satul Cornești, satul Bujoreanca și satul 

Crivăț în Comuna Cornești, Județul Dâmbovița" denumit în continuare Proiectul, anexă care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.3.- Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare aferente cheltuielilor  

implementării proiectului "Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public stradal parțial pentru 

satul Cornești, satul Bujoreanca și satul Crivăț în Comuna Cornești, Județul Dâmbovița" și care nu sunt 

finanțate de AFM. 

           Art.4.- Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții "Modernizare și 

eficientizare sistem de iluminat public stradal parțial pentru satul Cornești, satul Bujoreanca și 

satul Crivăț în Comuna Cornești, Județul Dâmbovița", denumit în continuare Proiectul , conform 

anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

            Art.5.- Angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea 

şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare privind achiziţiile publice pentru obiectivul de investiții "Modernizare și 

eficientizare sistem de iluminat public stradal parțial pentru satul Cornești, satul Bujoreanca și 

satul Crivăț în Comuna Cornești, Județul Dâmbovița", denumit în continuare Proiectul, este în 

sarcina Comunei Cornești, Județul Dâmbovița. 

            Art.6. –(1) Se aprobă contractarea finanțării pentru proiectul ”Modernizare și 

eficientizare sistem de iluminat public stradal parțial pentru satul Cornești, satul Bujoreanca și 

satul Crivăț în Comuna Cornești, Județul Dâmbovița". 

             (2) Persoana desemnată să reprezinte  comuna Cornești județul Dâmbovița, în 

relația cu Administraţia Fondului pentru Mediu, privind contractarea și derularea proiectului este 

domnul Primar –Radu STANCU în dubla sa calitate de reprezentantul legal al comunei și de 

ordonator principal de credite. 

             Art.7. -Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 

Cornești  județul Dâmbovița.  

            Art.8. 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                                         CONTRASEMNAZĂ 

             Victor DAN                                                                 SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                         Gheorghiţa STAN       

http://www.comunacornesti.ro/


 

                            

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL 

NR.29/17.08.20221 

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 
            17.08.2022   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


