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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind înlocuirea reprezentantului legal al comunei Cornu desemnat pentru implementarea 

proiectului”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Cornu, judeţul Prahova” 
prin  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020  

,Sub-măsura 7.2 - Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” 
 

           Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2), art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
d) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin.(1), alin.  (2) lit. b) şi d) coroborate cu cele ale alin (4). lit.a) e) şi f), şi ale alin.(6) lit.”a” 

punctele 11,13 şi 18, precum şi cele ale art.57 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, 

f) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
g) Hotărârii Guvernului nr. 454/2011, pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de 

aplicare ale Ordonanţei de urgenţă nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor alocate prin Programului National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea şi 
dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei in zonele rurale, aprobate 
prin Hotărârea guvernului nr. 1262/2009; 

h) Programului National de Dezvoltare Rurală şi ale Ghidului solicitantului pentru Submăsura 7.2 – 
“Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” 

i) Hotărârii Consiliului local al comunei Cornu nr.57 din 29 octombrie 2015, privind aprobarea 
instrumentării proiectului ”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Cornu, judeţul 
Prahova” prin  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 , Sub-măsura 7.2 - Investiţii în crearea 
şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”; 

j) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.74 din 10 decembrie 2015, privind aprobarea 
instrumentării proiectului ”Extinderea capacităţii de stocare a apei potabile în gospodăria de apă, 
modernizarea şi reabilitarea reţelei de apă în comuna Cornu, judeţul Prahova” prin  Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020 ,Sub-măsura 7.2 - Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază 
la scară mică”; 

k) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.76 din 10 decembrie 2015, privind aprobarea 
instrumentării proiectului ”Extindere, modernizare şi reabilitare reţea de apă uzată în comuna Cornu, 
judeţul Prahova”prin  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub-măsura 7.2 - Investiţii în 
crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”; 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat cu nr. 6792/21.09.2017; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat cu nr. 6793/21.09.2017, prin care se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea şi oportunitatea 
proiectului; 

c) rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 ale Consiliului Local al comunei Cornu, 
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luând în considerare faptul că la nivelul comunei Cornu se află în implementare două proiecte 
finanţate din fonduri europene nerambursabile în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 
România în perioada 2016-2019, fapt confirmat prin cele două contracte de finanţare semnate: 
nr.C0720RN00021533100480/23.08.2016 şi nr. C0720AN0031533100586/12.10.2016, cu o durată de 
implementare de 36 de luni, 

pentru asigurarea implementării eficiente şi operative a proiectelor finanţate din fonduri europene 
nerambursabile pe care comuna Cornu le are în implementare, conform contractelor de finanţare semnate ; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se numeşte domnul Nicolae 

SAVU, viceprimarul comunei Cornu în funcţia de reprezentant legal al comunei Cornu pentru 
implementarea proiectului ”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Cornu, 
judeţul Prahova” finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ,Sub-măsura 7.2 
- Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” şi se revocă domnul 
Cornel NANU, primarul comunei Cornu din această funcţie. 

 
Art. 2. – Ca efect al numirii în funcţia de reprezentat legal al comunei Cornu, viceprimarul 

comunei Cornu, domnul Nicolae SAVU, va asigura relaţia cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale şi va îndeplini şi calitatea de ordonator principal de credite pentru operaţiunile aferente proiectului 
“Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Cornu, judeţul Prahova”.  

 
Art. 3. – Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 57 din 29 octombrie 2015, privind 

aprobarea instrumentării proiectului ”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Cornu, 
judeţul Prahova” se modifică în mod corespunzător. 

 
  Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul şi viceprimarul 

comunei Cornu.  
 
   Art.5.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei  comunei www.primariacornu.ro şi se comunică : 
 

-Primarului UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Viceprimarului UAT Cornu, domnul Nicolae SAVU 
-Director executiv Direcţia pt.monizorizarea 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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