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H O T A R A R E 

privind : actualizarea modelului  cadru  al  contractului  privind  asocierea  comunei 

Costestii din Vale , prin Consiliul Local Costestii din Vale , cu judetul Dambovita , prin  

Consiliul Judetean  Dâmbovița,  pentru  realizarea  în  comun   a  unor  obiective   de 

infrastructură rutieră 

 

                 

                 Consiliul  Local  al  comunei  Costestii din Vale , judetul  Dambovita  intrunit  in  

                 sedinta de indata in data de 01.09.2020 , ora 9.00  

                                                    Avand in vedere : 

           -   adresa   nr. 15914/29.07.2020,   transmisa  de   Consiliul    Judetean Dambovita; 

          -   prevederile  art.35  din Legea 273/2006,privind finantele publice,   cu modificarile  

si completarile ulterioare; 

          -  prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările  

             si completările ulterioare; 

               -   prevederile   O.G. nr.43/997  privind   regimul  drumurilor , republicata, 

                   modificata si completata; 

               -   Hotărârea    Consiliului  Local Costestii din Vale nr. 10 din 30.03.2019  privind    

                   asocierea  comunei  Costestii din Vale , prin Consiliul Local Costestii din Vale 

cu judetul Dambovita , prin  Consiliul Judetean  Dâmbovița,  pentru  realizarea  în                    

comun a investitiei „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA COSTESTII DIN VALE , JUDETUL DAMBOVITA  ” ; 

-  Contractul  de asociere nr.201/27.08.2019 si 5325/27.08.2019, incheiat intre Judeţul  

Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita si Comuna Costestii din Vale , prin Consiliul  

Local Costestii din Vale in vederea realizarii lucrarilor  de executie la obiectivul de interes 

local ,, Modernizare  strazi in comuna  Costestii din Vale ,  judetul Dambovita”. 

-  Hotărârea Consiliului  Judetean  Dambovita   nr.157/24.07.2020, privind                    

actualizarea modelului cadru al contractului privind asocierea  judetului Dambovita , prin 

Consiliul Judetean Dâmbovița, cu unitățile administrativ- teritoriale ,  prin consiliile locale 

ale acestora, pentru realizarea în comun a unor obiective de infrastructură rutieră; 

In temeiul art.129, alin.(2),lit.b), alin.(9), lit.a art.139 alin.(1) si alin.(3),lit.f)                    

coroborate  cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.  57/2019 privind  Codul                    

Administrativ,  
 

 

 

 

 

 



 

 

                                                        H O TA R A S T E : 

  

 

             Art.1. Se aprobă actualizarea modelului cadru al contractului privind asocierea 

județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu unitățile administrativ-teritoriale, 

prin consiliile locale ale acestora, pentru realizarea în comun a unor obiective de infrastructură 

rutieră, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

            Art.2. Se aproba incheierea actului aditional in vederea modificarii unor clauze la 

Contractul de asociere nr. nr.201/27.08.2019 si 5325/27.08.2019, incheiat intre Judeţul  

Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita si Comuna Costestii din Vale , prin Consiliul  

Local Costestii din Vale ,  in vederea realizarii lucrarilor  de executie la obiectivul de interes 

local ,, Modernizare  strazi in comuna Costestii din Vale ,  judetul Dambovita”. 

            Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Primarul comunei 

Costestii din Vale , ,prin compartimentele financiar contabil si achizitii publice  din aparatul 

de specialitate.         

Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului si se va 

comunica : 

- Primarului comunei Costestii din Vale ; 

- Institutiei Prefectului-Judetul Dambovita in vederea efectuarii controlului de legalitate. 

- Consiliului Judetean Dambovita  
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