
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU                                          

 

 HOTĂRÂRE 

privind modificarea cofinanţării  obiectivului de investiţie ”MODERNIZARE STRADA PLAIUL 

CORNULUI DIN PCT.PODU-LAT PÂNĂ LA POARTĂ MĂNĂSTIRE +100 METRI ÎN 

COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”   

 
         În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                  analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu şi alin.(4)  lit. “a” şi ”d”  şi art.115 alin.(1) lit.”b”din din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

b) art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale; 

c) art. 7 alin.(1) lit.e) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală,  

d) art.5 lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobate prin 

Ordinul MDRAP nr.1851/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) Hotărârii Consiliului local nr.23/27.02.2018 privind cofinanțarea obiectivului de investiţii mai sus 

menționat; 

        luând act de: 

a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 

6590/27.08.2018; 

b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, 

înregistrat sub nr. 6591/27.08.2018; 

c) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 

      având în vedere prevederile contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene nr.1653/7561/2017 având ca obiect alocarea unei finanțări 

pentru realizarea obiectivului de investiții Modernizare strada Plaiului din pct. Podu-Lat până la Poartă 

Mănăstire+100 metri în comuna Cornu, județul Prahova, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. – Se aprobă modificarea cofinanţării obiectivului de investiţii ”MODERNIZARE 

STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PCT.PODU-LAT PÂNĂ LA POARTĂ MĂNĂSTIRE 

+100 METRI ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”, de la suma 48.530 lei la suma 

de 58.357 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finanţează prin Programul PNDL cum sunt: 

cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de 

avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice 

şi/sau audit energetic, asistenţă tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de 

avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli 

conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe 

tehnologice, teste şi predare la beneficiar. 

Art.2. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 

prevederile Hotărârii nr.23 din 27 februarie 2018. 

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 pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative, 

-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

             Ștefan-Nicolae CÎRCIU 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                       SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                                                  Daniela IANCU 

Cornu, 28 august 2018 
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