
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind modificarea parţială a Hotărârii nr.58 din 27 iulie 2017, cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii  ”CONSERVARE, RESTAURARE, CONSOLIDARE  ŞI PUNERE 

ÎN VALOARE A MONUMENTULUI EROILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢ PRAHOVA-FAZA 
D.A.L.I.”  

  
           În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi cel al art.115 alin.(1) lit.”b” 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”, “c” şi “d” coroborate cu cele ale alin (4) lit.”d”, ale alin.(5) lit.”c” şi ale 
alin.(6) lit.”a” punctele 9 şi 13 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
b) art. 41-42, art. 44(1) şi (4) şi art.45 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
c) 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; 
              luând act de: 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
6804/21.09.2017; 
b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, înregistrat sub 
6805/21.09.2017; 
c)raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 
 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.I. – Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.58 din 27 iulie 2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  ”CONSERVARE, RESTAURARE, 
CONSOLIDARE  ŞI PUNERE ÎN VALOARE A MONUMENTULUI EROILOR DIN COMUNA 
CORNU, JUDEŢ PRAHOVA-FAZA D.A.L.I.” , se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 1, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:  
   “Aprobă indicatorii tehnico-economici conform scenariului 1) şi documentaţia faza 

D.A.L.I. - aferentă obiectivului de investiţii ”CONSERVARE, RESTAURARE, CONSOLIDARE  ŞI 
PUNERE ÎN VALOARE A MONUMENTULUI EROILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢ 
PRAHOVA”, elaborată  de Credo Design SRL, după cum urmează:”. 
            Art.II. – Celelalte prevederi ale  Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.58/27.07.2017  îşi  
păstrează valabilitatea. 

Art.III.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei wwwprimariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Director executiv, Direcţia pentru Monitorizarea procedurilor administrative, doamna Alina NISTORICĂ, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Marius IANCU 

                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI , 

                                                                                                                                 Daniela IANCU 
Cornu,  26 septembrie  2017 
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