
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ” DEMOLARE ANEXE – P, 
CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, 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.c) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală,  
d) art.5 lit.c), 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) HOTĂRÂREA Consiliului Local al comunei Cornu nr.53 din 27 iulie 2017 pentru aprobarea asigurării 
cofinanţării obiectivului de investiţie ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU 
PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”, 

luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.9044/28.11.2017; 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, 
înregistrat sub nr.9045/28.11.2017; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 

având în vedere oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală în cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Administratiei Publice, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1 – Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii ” DEMOLARE 

ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –
P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”, cu suma de 134.641 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. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Local nr.53 din 27 iulie 2017. 

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, doamna Alina NISTORICĂ; 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Angelica-Elena IONESCU 

CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                         SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                     Daniela IANCU 
Cornu, 28 noiembrie  2017 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMARUL COMUNEI CORNU 

Nr. 9044/28.11.2017 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie  ” DEMOLARE 

ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M  ÎN 
COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA” 

 
       Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, stabileşte în sarcina 

autorităţilor administraţiei publice locale competenţe legale privind dezvoltarea economico-socială 
şi de mediu a localităţilor, realizarea lucrărilor şi luarea măsurilor  necesare conformării cu 
prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei 
mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetăţenilor. În conformitate cu prevederile 
art.36 alin.(4) lit”d” din Legea nr.215/2001, în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul local aprobă, 
la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes 
local, în condiţiile legii.Art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, prevede că  
“documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură 
integral sau în completare din bugetele locale,  se aprobă de către autorităţile deliberative”. 
                     Privitor la modul de finanţare al investiţei, menţionez că documentaţia tehnico-
economică a fost înaintată şi va primi finanţare prin Programul Naţional de dezvoltare Locală care 
se derulează în cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice, conform OUG 
nr.28/2013.   

       Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează 
în cadrul fiecărui domeniu specific sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare ale 
programului. Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, au fost aprobate prin Ordinul MDRAP 
nr.1851/2013. Conform prevederilor art.8 alin.(3) din acest Ordin, categoriile de cheltuieli aferente 
obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi se finanţează exclusiv de către 
beneficiari sunt: cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului, studiile de 
fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, studiile de teren, studiile de 
specialitate, expertizele tehnice si/sau audit energetic, asistenta tehnica, consultanta, taxe pentru 
obtinerea de avize/acorduri/autorizatii, organizarea procedurilor de achizitii, active necorporale, 
cheltuieli conexe organizarii de santier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru 
probe tehnologice, teste si predare la beneficiar.  

Necesitatea actualizării sumelor cofinanţate de comuna Cornu rezidă din faptul că valoarea 
obiectivului, conform devizului general revizuit de proiectant, a fost modificată prin diminuare 
întrucât costurile iniţiale, pe articole, nu se încadrau în standardele de cost privind valoarea 
materialelor de construcţii de bază utilizate la lucrări de construcţii civile. Neîncadrarea acestora ar 
fi condus la imposibilitatea de a face ca obiectivul de investiţii să fie finanţabil prin programul 
PNDL- OUG nr.28/2013. Suma totală aferentă acestor cheltuieli se ridică la 134.641 lei, 
reprezentând 5,15% din valoarea totală a investiţiei.  
           Din aceste considerente, am iniţiat un nou proiect de Hotărâre de consiliu local, care să 
înlocuiască Hotărârea nr.53 din 27 iulie 2017, pentru aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului 
de investiţie ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM 
PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”. 

 
 

Primar, 
Cornel NANU 

 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE                                                               Nr. 9045/28.11.2017 

 
R A P O R T  DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ” 
DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 

GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA” 
 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi studiul de fezabilitate în vederea realizării 
obiectivului de investiţii  ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU 
PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL 
PRAHOVA”, am constatat următoarele: 

Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi sau în continuare a 
căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către 
autorităţile deliberative, potrivit art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, aprobată cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, prin Hotărârea de Consiliu nr. 
21/7.03.2017, s-au aprobat indicatorii tehnico – economici iniţiali la acest obiectiv de investiţii. 
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de  2.613.540 lei din care valoarea C+M este de 
2.074.140 lei . 

Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în 
cadrul fiecărui domeniu specific prevazut la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de 
aplicare ale programului. Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, au fost aprobate prin Ordinul 
MDRAP nr.1851/2013. Conform prevederilor art.8 alin.(3) din acest Ordin, categoriile de 
cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi se finanţeaza 
exclusiv de către beneficiari sunt: cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului, studiile de 
fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, studiile de teren, studiile de 
specialitate, expertizele tehnice si/sau audit energetic, asistenta tehnica, consultanta, taxe pentru 
obtinerea de avize/acorduri/autorizatii, organizarea procedurilor de achizitii, active necorporale, 
cheltuieli conexe organizarii de santier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru 
probe tehnologice, teste si predare la beneficiar.     

      Necesitatea actualizării sumelor cofinanţate de comuna Cornu rezidă din faptul că 
valoarea obiectivului, conform devizului general revizuit de proiectant, a fost modificată prin 
diminuare întrucât costurile iniţiale, pe articole, nu se încadrau în standardele de cost privind 
valoarea materialelor de construcţii de bază utilizate la lucrări de construcţii civile. Neîncadrarea 
acestora ar fi condus la imposibilitatea de a face ca obiectivul de investiţii să fie finanţabil prin 
programul PNDL- OUG nr.28/2013.  Cheltuielile eligibile prin PNDL (conform art.8 alin.(1) din 
OMDRAP nr.1851/2013) sunt în total de 2.478.899 lei, reprezentând 94,85 % din valoarea totală a 
investiţiei (inclusiv T.V.A.). Cheltuielile neeligibile la beneficiar (conform art.8 alin.3 din 
OMDRAP nr.1851/2013) sunt în total de 134.641 lei, reprezentând 5,15 % din valoarea totală a 
investiţiei. Din valoarea cheltuielilor neeligibile de 134.641 lei, până la această dată s-a achitat 
54.860 lei, reprezentând valoarea SF-ului şi a studiilor de teren. Astfel, restul cheltuielilor 
neeligibile rămase de achitat, la această dată sunt de 79.781 lei. 

Concluzii:  
Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de 

hotărâre privind  asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii ” Îmbunatăţirea reţelei de drumuri 
de interes local: ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM 
PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”. 

       
Director executiv, 

Alina NISTORICĂ 
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