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JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNACORNEŞTI 

      PRIMAR 

 

PROIECT DE H  O T Ă R Â R E 

Nr. 15 din 28.02.2023 

privind aprobarea asocierii comunei Cornești prin Consiliul local Cornești cu județul Dâmbovița 

prin Consiliul judetean Dâmbovița pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții 

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

principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului  

 

       PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,  

       Analizând temeiurile jurudice: 

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

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

lit.e) alin.(9) lit.c)  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 

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

     - prevederilor art.9, art.10 alin.(1) –(4) (6)-(8) 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 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.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transpareţa decizională cu  

modificările şi completările ulterioare ;               

 

        Tinând cont de : 

      - hotărârea Consiliului local nr.41 din 15.12.2022 privind aprobarea devizului general 

actualizat al obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești, 

județul Dâmbovița”; 

       - hotărârea Consiliului Județean Dâmbovita  nr. 106 din 27.02.2023 privind aprobarea 

asocierii județului Dâmbovița prin Consiliul judetean Dâmbovița cu unitatea administrative 

teritorială Cornești prin Consiliul local Cornești  pentru realizarea în comun a obiectivului de 

investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești ,judetul Dâmbovița”  ; 

 

        În temeiul art.136 alin.(1) –(2), art.139 alin.(3) lit.e), 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 asocierii comunei Cornești prin Consiliul local Cornești cu județul 

Dâmbovița prin Consiliul județean Dâmbovița pentru realizarea în comun a investiției  



 

„ Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești judetul Dâmbovița” în cote de 

cofinanțare  de 50%  din valoarea totală de construcții montaj(C+M) a obiectivului pentru fiecare 

asociat . 

          Art.2.Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului” Modernizare  

drumuri de interes local în comuna Cornești judetul Dâmbovița” conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre 

        Art.3.Se împuternicește Primarul comunei Cornești sau înlocuitorul de drept al acestuia , să 

semneze contractul de asociere pentru realizarea obiectivului , conform anexei nr. 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre .  

          Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa, Consiliului județean Dâmbovița, primarului comunei, 

Compartimentului achiziții și proiecte, Compartimentului contabilitate financiar 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                                                SECRETARUL GENERAL AL  COMUNEI,  

Gheorghiţa STAN 
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 ANEXA nr.1  

                                                                                La proiectul de hotărâre nr.15/28.02.2023 

 

                                                              PRINCIPALII 

 indicatori tehnico-economici ai obiectivului” Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Cornești judetul Dâmbovița” 

 

 

          A.INDICATORI ECONOMICI: 

              Valoarea totală a investiției         3939753,85 lei(TVA inclus)        

               din care : 

              Valoarea construcții montaj            3597398,45 lei(TVA inclus) 

 

 Sursa de finanțare :                         buget local , buget de stat și alte surse legale 

                                                                         constituite      

  Cotele de cofinanțare:                     50% din valoarea totală de construcții montaj 

                                                                         (C+M) a obiectivului pentru fiecare asociat 

                Faza documentației:                         Proiect ethnic 

                Durata de execuție a                         6 luni  

                lucrărilor: 

 

          B. INDICATORI TEHNICI 

 

              Lungime totală                                                   3,396 km 

                din care : 

           Strada Victoriei (DC 109 B)                      0,426 km 

                      strada Gutuilor (DC32)                              1,200 km 

        strada Câmpului –DS Tiliță                      0,440 km 

           strada Plopului – DS Braniște                   0,400 km 

           strada Narciselor – DS Câmp Hodărăști  0,260  km 

                       strada Spicului – DS Tăranu                     0,163 km 

                 strada Macului – T1-DS Tăbăceaca-        0,163 km 

                 Strada Macului –T2-DS Cotolan-             0,160 km 

           strada Izvorului –DS Ciobanu                   0,184 km 

 

 Lățime parte carosabilă                                     4,00 -5,50 m 

    Acostamente                                                     0,50-0,75 m 

    Sanțuri din pământ                                           5022,00 m 

    Podețe tubular  DN 500 mm                             6 buc. 

       

               Sistem rutier 

               Start uzură din beton asfaltic 4 cm 

               Start de legatură din beton asfaltic 6 cm 

               Start din piatră spartă amestec optimal 12 cm 

               Start de fundație compeltare pietruire existentă = 30 cm 

 

 INIȚIATOR 

 PRIMAR, 

 

         Radu STANCU 



 

    ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA Nr.2384/28.02.2023 

COMUNACORNEŞTI 

      PRIMAR 

 

 

 

 

                                                          REFERAT DE APROBARE  

 

 

la proiectul de hotărâre 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  

 

 

 

            Starea profund afectată a străzilor datorată acțiuni factorilor climatic , degradările 

carosabilului existent constând în denivelări, gropi , făgașe si cedari ale fundației – tasări , 

circulația vehiculelor și a pietonilor se desfășoară necorespunzător din punct de vedere al 

siguranței circulației ,necesitând modernizarea/reablitarea drumurilor prin metode perfecționate 

de impermeabilizare . 

            Prin realizarea proiectului propus se va asigura o bună circulație pe drumurile de pe raza 

comunei cu respectarea tuturor prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare , atât din punct de 

vedere al sigurenței circulației rutiere cât și din punct de vedere al exigențelor tehnice. 

            Deasemnea oportunitatea ca proiectul”Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Cornești ,judetul Dâmbovița” să se poată fi realizat prin asocierii comunei Cornești prin  

Consiliul local Cornești cu județul Dâmbovița prin Consiliul judetean Dâmbovița    dar și 

importanța dezvoltării infrastructurii publice rutiere în comuna Cornești , vine în sprijinul     

Comunității locale .    

         Având în vedere: 

      - hotărârea Consiliului local nr.41 din 15.12.2022 privind aprobarea devizului general 

actualizat al obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești, 

județul Dâmbovița”; 

       - hotărârea Consiliului Județean Dâmbovita  nr. 106 din 27.02.2023 privind aprobarea 

asocierii județului Dâmbovița prin Consiliul judetean Dâmbovița cu unitatea administrative 

teritorială Cornești prin Consiliul local Cornești  pentru realizarea în comun a obiectivului de 

investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești ,judetul Dâmbovița”   vă 

propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma iniţiată , proiect de hotărâre pe care îl consider 

necesar , oportun şi îndeplinind condiţiile de legalitate . 

 

 

                                                                         PRIMAR, 

 

Radu STANCU 

 

 

 

 

 


