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HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 17 din 27 

februarie 2018, privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2018  
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         având în vedere prevederile: 
a) art. 36 alin.(1), alin.(2), lit.b, alin.(4), lit.a din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
b)  Legii nr. 2/2018 pentru aprobarea  bugetului de stat pe 2018; 
c) art. 41-42, art. 45-46 şi art.48 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
d) Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
            ţinând seama de: 
a) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.17 din 27 februarie 2018, privind aprobarea bugetului 
local al comunei Cornu pe anul 2018; 
b) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.25 din 20 martie 2018, privind rectificarea bugetului 
local al comunei Cornu pe anul 2018; 
         luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
3273/20.04.2018 
b) raportul de specialitate întocmit de Direcţia pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative, 
înregistrat sub nr. 3274/20.04.2018; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. - Se aprobă modificarea denumirii obiectivului de investiții prevăzut la capitolul C.IV 
punctul 1 - Proiecte, asistență, etc., cap.51.02.01.04 – 71.01.30 din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Cornu nr. 17 din 27 februarie 2018, privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu 
pe anul 2018, respectiv Lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local pe anii 2018-2020 
după cum urmează :  Construire arhivă corp 2, anexă administrativă, alei pietonale și utilități – faza SF. 

 Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se realizează de către ordonatorul principal de 
credite și directorul executiv al Direcției pentru Monitorizarea procedurilor administrative. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei 
comunei www.primariacornu.ro şi se transmite către: 

 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Director executiv Direcţia pt.monizorizarea procedurilor administrative, doamna Alina NISTORICĂ, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                Iulian VOICA 
 
                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                  SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                              Daniela IANCU 
Cornu, 26 aprilie 2018 
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