
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNACORNEŞTI Nr.44/20.10.2022 

      PRIMAR 

 

PROIECT DE H  O T Ă R Â R E 

 

 

privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri 

de interes local în comuna Cornești, județul Dâmbovița”   

          PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,  

       Având în vedere: 

       - prevederile art. 120 alin. (1) şi (2)  şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, 

republicată; 

       - prevederile art. 8 şi art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

      - prevederile 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.19 alin.(1), art. 20 şi art.21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

       - prevederilor art.10 din Hotărârea Guvernului  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; 

       - prevederile art.1 alin.(2) lit.”a”, art.41-42 , art.44 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr. 273/2006  

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

     - prevederile legii nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificările şi completările  

ulterioare; 

       - hotărârea Consiliului local nr. 9/24.02.2020 privind aprobarea asocierii comunei Cornești 

prin Consiliul local Cornești cu județul Dâmbovița prin Consiliul judetean Dâmbovița pentru 

realizarea în comun a investiției ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești 

judetul Dâmbovița”  și aprobarea  principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului ; 

       - hotărârea Consiliului local nr.30/26.08.2020 pentru modificarea art.4 din hotărârea 

nr.9/24.02.2020 privind aprobarea asocierii comunei Cornești prin Consiliul local Cornești cu 

județul Dâmbovița prin Consiliul judetean Dâmbovița pentru realizarea în comun a investiției 

”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești ,judetul Dâmbovița”  și aprobarea  

principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului  ; 

- 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; 

       - notificarea înregistrată la Primăria comunei Cornești cu nr. 10570/05.09.2022 și cu 

nr.21664/13.09.2022 la Consiliul județean Dâmbovita privind rezilierea de drept a contractului 

nr.7850/22.06.2021/ nr.626/22.06.2021/nr.294/05.07.2021; 

       - devizul general actualizat al obiectivului ”Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Cornești, judetul Dâmbovița” întocmit de SC ING PROIECT MANAGEMENT TÂRGOVIȘTE 

SRL;  

  -prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transpareţa decizională,cu modificările şi  

completările ulterioare ;               

        - Prevederile art.5 lit.ee ,  art.87alin.(1)-(2) și alin.(5), art. 129 alin. (2)lit.”b” alin.(4)lit.”d” 

alin. (2) alin .7 lit.”m”, art. 140  alin. (1), art.197alin.(1)-(2) și alin.(4)-(5) , art.198 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; 



 

 

            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 al obiectivului ”Modernizare drumuri de 

interes local în comuna Cornești, judetul Dâmbovița” conform  anexei I care face parte din 

prezenrul proiect de hotărâre. 

  Art.2. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Cornești prin  

compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornești .  

          Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa, Consiliului județean Dâmbovița, 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          

Radu STANCU                                                                           SECRETAR GENERAL,  

Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORNEŞTI   20.10.2022 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNACORNEŞTI Nr.12520/20.10.2022 

      PRIMAR 

 

                                                          REFERAT DE APROBARE  

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții 

”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești, județul Dâmbovița”   

          

                In anul 2020 a fost demarata procedura privind execuţia de lucrări pentru obiectiul de 

investiţii ’’Modernizare drumuri de interes local in comuna Cornesti judeţul Dambovita”în urma  

careia a fost semnat contractul de lucrări nr. 294/05.07.2021, 7850/626/22.06.2021  având în 

vedere hotărârea Consiliului local nr. 9/24.02.2020 privind aprobarea asocierii comunei Cornești 

prin Consiliul local Cornești cu județul Dâmbovița prin Consiliul judetean Dâmbovița pentru 

realizarea în comun a investiției ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești 

judetul Dâmbovița”  și aprobarea  principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului și  

hotărârea Consiliului local nr.30/26.08.2020 pentru modificarea art.4 din hotărârea 

nr.9/24.02.2020 privind aprobarea asocierii comunei Cornești prin Consiliul local Cornești cu 

județul Dâmbovița prin Consiliul judetean Dâmbovița pentru realizarea în comun a investiției 

”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești ,judetul Dâmbovița”  și aprobarea  

principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului   

                Ca urmare a neînceperii lucrării, contractul a fost reziliat de comun acord cu Consiliul 

Judeţean Dambovita încheindu-se notificarea înregistrată la Primăria comunei Cornești cu nr. 

10570/05.09.2022 și cu nr.21664/13.09.2022 la Consiliul județean Dâmbovita privind rezilierea 

de drept a contractului nr.7850/22.06.2021/ nr.626/22.06.2021/nr.294/05.07.2021 urmând a se 

relua procedura de atribuire a contractului.   

Având în vedere creşterile semnificative a prețurilor materialelor de construcţii din ultima 

perioada s-a impus actualizarea devizului general al investiţiei de către SC ING PROIECT 

MANAGEMENT TÂRGOVIȘTE SRL. 

Temeiurile juridice  sunt: 

       - prevederilor art.10 din Hotărârea Guvernului  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; 

       - prevederile art.1 alin.(2) lit.”a”, art.41-42 , art.44 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr. 273/2006  

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

     - prevederile legii nr. 500/2002 privind finantele publice 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; 

        

             In concluzie, vă propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma iniţiată ,proiect de 

hotărâre pe care îl consider necesar și  oportun  . 

 

                                                                         PRIMAR, 

Radu STANCU 

 


