
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNACORNEŞTI                                                                                 Nr. 7/16 .01.2023 

      PRIMAR 

 

PROIECT DE H  O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea Devizului general actualizat,  a devizului general actualizat pe surse de 

finanțare și a devizului general actualizat  rest de executat pentru obiectivul de investiţie 

„Construire sediul administrativ al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală 

 

       PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA.  

Având în vedere: 

- prevederile art. 120 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; 

- prevederilor art.5, art.7 alin.(1) lit.” k” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, 

republicata, pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu modificările si 

completările ulterioare,  precum și prevederile Ordinului M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 pentru 

punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013; 

- prevederilor art.10 alin.(6) 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 si completările ulterioare; 

-prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului  nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor 

contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-

cadru; 

- prevederile art.5 alin.(3), art.20 alin.(1) lit.”i”, art.34 alin.(2)  din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art. 43 alin. (4)  și art.80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 - prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transpareţa decizională, cu 

modificările şi completările ulterioare ;               

- contractul de finanţare înregistrat cu nr. 1959/26.09.2019 la MDRAP şi cu nr. 

10758/07.10.2019 la UAT Corneşti, pentru PNDL Subprogramul Modernizarea satului românesc 

domeniul realizare/extindere /reabilitate /modernizare a sediilor instituțiilor publice al 

administrației publice locale, precum și a instituțiilor publice din  subordinea acestora;  

- Devizul general actualizat,  a devizului general actualizat pe surse de finanțare și a devizului 

general actualizat  rest de executat pentru obiectivul de investiţie „Construire sediul administrativ 

al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa”  întocmite de SC IMP&I SRL Cocorăștii Colț județul 

Prahova ; 

- Prevederile art.87 alin.(1)-(2) și alin.(5), art. 129 alin. (2) lit.”d” alin.(7) lit”k”, art.140  alin. (1), 

art.197 alin.(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 ;               
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                                                         SE PROPUNE : 

 

Art.1.(1)Aprobarea Devizului general actualizat și a devizului general actualizat pe surse de  

finanțare pentru obiectivul de investiţie „Construire sediul administrativ al comunei Corneşti, 

judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform anexelor 1 -

2 care fac  parte integranta din prezenta hotărâre, cu următorii indicatorii tehnico-economici : 

                    Valoarea totala a investiție ( inclusv TVA) :          4057135,10 lei 

                     Finanțarea investiției :- Buget de stat:                   3883010,57 lei 

                                                   - Buget local:                       174124,53 lei 

             (2) Aprobarea devizului general actualizat  rest de executat pentru obiectivul de 

investiţie „Construire sediul administrativ al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin  

Programul Național de Dezvoltare Locală, conform anexei 3 care face  parte integrantă din  

prezenta hotărâre, cu următorii indicatorii tehnico-economici : 

                    Valoarea totală a investiție ( inclusv TVA) :          2306149,73 lei 

                     Finanțarea investiției :- Buget de stat:                   2277307,21 lei 

                                                   - Buget local:                         28842,52 lei 

 

       Art.2. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri orice altă prevedere contrară îşi 

încetează aplicabilitatea. 

        Art.3. Prezenta hotarâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentele 

din cadrul aparatului de specialitate . 

        Art.4.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                                             SECRETARULGENERAL AL  COMUNEI,  

Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORNEŞTI 16.01.2023    

 

 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

    ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNACORNEŞTI NR.549/16.01.2023 

      PRIMAR 

 

                                                          REFERAT DE APROBARE  

 

 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat  a devizului general 

actualizat pe surse de finanțare și a devizului general actualizat  rest de executat pentru obiectivul 

de investiţie „Construire sediul administrativ al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat 

prin Programul Național de Dezvoltare Locală 

 

 

 

Creşterile semnificative din ultima perioadă atât la materiale cât și la manopera impune 

actualizarea devizului general , a devizului general actualizat pe surse de finanțare și a devizului 

general actualizat  rest de executat pentru obiectivul de investiţie „Construire sediul administrativ  

al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa” in vederea realizării si finalizării obiectivului de 

investiţii propus a determinat initierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului 

general actualizat  a devizului general actualizat pe surse de finanțare și a devizului general 

actualizat  rest de executat pentru obiectivul de investiţie „Construire sediul administrativ al 

comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 

  

           Astfel, având în vedere : 

          -  contractul de finanţare înregistrat cu nr. 1959/26.09.2019 la MDRAP şi cu nr. 

10758/07.10.2019 la UAT Corneşti, pentru PNDL Subprogramul Modernizarea satului românesc 

domeniul realizare/extindere /reabilitate /modernizare a sediilor instituțiilor publice al 

administrației publice locale, precum și a instituțiilor publice din  subordinea acestora;  

         - Devizul general actualizat,  a devizului general actualizat pe surse de finanțare și a 

devizului general actualizat  rest de executat pentru obiectivul de investiţie „Construire sediul 

administrativ al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa”  întocmit de SC IMP&I SRL Cocorăștii 

Colț județul Prahova, vă propun dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre în forma 

iniţiată proiect pe care îl consider necesar, oportun şi îndeplinind condiţiile de legalitate . 

 

                                                                         PRIMAR, 

 

Radu STANCU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


