
H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea proiectului 

„CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN 
CONVERSIA ENERGIEI SOLARE - ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”,

a studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a cheltuielilor 
ce urmeaza a fi efectuate in cadrul acestui proiect

În temeiul art.45 alin.(1) şi al art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată,

Luând  act  de  prevederile  Programului  Operaţional  Sectorial  “Creşterea 

Competitivităţii Economice” şi ale Ghidului solicitantului pentru accesarea Fondului European de 

Dezvoltare Regională – Axa prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării  

în contextul combaterii schimbărilor climatice”,

Considerând că este extrem de importantă pentru dezvoltarea economico-socială şi 

de  mediu  a  COMUNEI  CORNU  obţinerea  unei  finanţări  nerambursabile  având  ca  obiectiv 

modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice prin valorificarea 

resurselor regenerabile de energie, 

Având în vedere dispoziţiile art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări 

de intervenţii, care abrogă, începând cu 21 februarie 2008, Hotărârea Guvernului nr. 1179/2002, 

 Având în vedere  referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa 

de iniţiator, raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

privind oportunitatea şi  necesitatea investiţiei,  precum şi   raportul  de avizare al  comisiei  de 

specialitate nr.1 a Consiliului Local,

 Analizând  studiul  de  fezabilitate  şi  indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului: 

,,CENTRALĂ  FOTOVOLTAICĂ  DE  PRODUCERE  A  ENERGIEI  ELECTRICE  DIN 
CONVERSIA ENERGIEI SOLARE ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA’’;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(1), alin.  (2) lit.”b”, “c” şi “d” coroborate cu cele 

ale alin  (4)  lit.”d”  şi”f”,  ale alin.(5)  lit.”c”  şi  ale alin.(6)  lit.”a”  punctele 9,11,14 şi  18,  din  Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL 
AL COMUNEI CORNU



CONSILIUL LOCAL AL C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre:

                 Art.1.  -  Se  aprobă  participarea  COMUNEI  CORNU în  PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL  SECTORIAL  “Creşterea  Competitivităţii  Economice”  program  gestionat  de 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – Direcţia Generală Energie, Petrol şi 

Gaze, prin proiectul cu titlul „CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI 
ELECTRICE  DIN  CONVERSIA  ENERGIEI  SOLARE  -  ÎN  COMUNA  CORNU,  JUDEŢUL 
PRAHOVA”  pentru accesarea Fondului European de Dezvoltare Regională – Axa prioritară 4: 

“Creşterea eficienţei  energetice  şi  a  securităţii  furnizării  în  contextul  combaterii  schimbărilor 

climatice”.

Art. 2 - Se acorda aviz favorabil privind necesitatea si oportunitatea realizarii  
obiectivului de investitii mentionat la art. 1.

Art.  3.  -  Se  aprobă  Studiul  de  fezabilitate  (Anexa  nr.  1)  si  indicatorii  tehnico-

economici   ai  proiectului  „CENTRALĂ  FOTOVOLTAICĂ  DE  PRODUCERE  A  ENERGIEI 
ELECTRICE  DIN  CONVERSIA  ENERGIEI  SOLARE  -  ÎN  COMUNA  CORNU,  JUDEŢUL 
PRAHOVA”, dupa cum urmeaza:

a) Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:   36.751.052,10 RON,

  din care  C+M:       8.601.309,82 RON  

b) Suprafaţa totală a amplasamentului:             50.000 m.p.
c) Durata de implementare a proiectului:                                 20 luni,

 din care durata de executie a lucrarilor:      12 luni  

d) Capacităţi:

 Nr
.

crt.
Capacitate Unitǎţi fizice

1. Panouri fotovoltaice 305 W 4176 buc.
2. Sistem de orientare 1 axa pentru 12 panouri 348 buc.
3. Inverter 7599/7000 W 174 buc.
4. Sisteme de acţionare trackere 1 axa 29 buc.

5.
Punct de conectare, distribuţie, monitorizare câmp 

fotovoltaic
1 buc 

6. Cabluri AC-DC 1 ans.
7. Construcţie gospodărească electrică 1 buc.
8. Reţele electrice de iluminat exterior 1 ans.
9. Imprejmuire 1260 m

Art.  4.  -  Se  aprobă  cheltuielile  ce  vor  fi  efectuate  în  cadrul  proiectului 
prezentat pentru finanţare, după cum urmează:

Valoarea totală a investiţiei: 36.751.052,10 RON (inclusiv TVA) din care:

• Valoarea cheltuielilor neeligibile: 7.214.976,74 RON

• Valoarea cheltuielilor eligibile: 29.536.075,36 RON



• Asistenţa  financiară  nerambursabilă  solicitată  total:  34.445.949,95  RON, 

constituită din:

o Asistenţa  nerambursabilă  aferentă  cheltuielilor  eligibile:  28.945.353,86 

RON

o TVA  aferent  cheltuielilor  eligibile  care  se  rambursează  de  către  AM: 

5.500.596,09 RON

• Contribuţia solicitantului (numerar): 2.305.102,15 RON

Art. 5. - Se aprobă cofinanţarea de la bugetul local al comunei Cornu pentru 
plata contribuţiei solicitantului la realizarea proiectului „CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ DE 

PRODUCERE  A  ENERGIEI  ELECTRICE  DIN  CONVERSIA  ENERGIEI  SOLARE  -  ÎN 

COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA, cu suma de 2.305.102,15 RON, constituită din:

• Contribuţia la cheltuielile eligibile (2%): 590.721,50 RON

• Alte  cheltuieli  neeligibile,  inclusiv  TVA  aferent  cheltuielilor  neeligibile: 

1.714.380,65 RON

Art.6.  - Consiliul  local  al  comunei  Cornu  împuterniceşte  primarul  comunei 
Cornu, judetul  Prahova,  d-l  CORNEL NANU, pentru semnarea cererii  de finanţare şi  a 
celorlalte documente necesare pentru promovarea proiectului.

Art.7.  -  Prezenta  dispoziţie  va  fi  comunicată  prin  grija  secretarului  comunei, 

primarului comunei Cornu şi prefectului judeţului Prahova şi se aduce la cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vasile DRĂGAN

CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                SECRETAR,

                                                                                                    Daniela IANCU 
Cornu, 27 aprilie 2010
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