
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI CORNU 

 
 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nerambursabilă 
nr.C0720AN00031533100586 din 12 octombrie 2016 și aprobarea solicitării de prelungire a 

Scrisorii de garanție nr.4346/IG173300323/14.07.2017 pentru realizarea investiției 
EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE STOCARE A APEI POTABILE ÎN GOSPODĂRIA DE APĂ, 
MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA REȚELEI DE APĂ ȘI EXTINDERE, MODERNIZARE 

ȘI REABILITARE REȚEA DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA 
 

În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și (3) lit.a) și  art.196 alin.(1) lit.a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
         analizând temeiurile juridice respectiv prevederile: 
a) art. 129 alin (1), alin.(2) lit.b),  coroborat cu alin.(4) lit.a), b) și g) precum și pe cele ale art.88 
din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
b) art.35 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
c) Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2009, privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de dezvoltare Rurală pentru renovarea 
şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale;  
d) Hotărârii de Guvern nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr.79/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
e) art.20 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74/2009, privind gestionarea fondurilor 
comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european 
agricol  de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a  fondurilor alocate de la bugetul 
de stat, privind gestionarea  fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană  și a 
fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente  programului de colectare și gestionare a datelor 
necesare desfășurării politicii comune in domeniul pescuitului și a programului de control, 
inspecție și supraveghere in domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 
218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor, prin preluarea riscului de creditare de către 
fondurile de garantare, cu modificările şi completările ulterioare;  
f) Hotărârii Consiliului local al comunei Cornu nr.73/10.12.2015, privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extinderea capacității de stocare a apei potabile în 
gospodăria de apă, modernizarea și reabilitarea rețelei de apă în comuna Cornu, județul Prahova; 
g) Hotărârii Consiliului local al comunei Cornu nr.74/10.12.2015, privind aprobarea instrumentării 
proiectului Extinderea capacității de stocare a apei potabile în gospodăria de apă, modernizarea și 
reabilitarea rețelei de apă în comuna Cornu, județul Prahova; 
h) Hotărârii Consiliului local al comunei Cornu nr.75/10.12.2015, privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere, modernizare și reabilitarea rețea de apă 
uzată în comuna Cornu, județul Prahova; 
i) Hotărârii Consiliului local al comunei Cornu nr.76/10.12.2015, privind aprobarea instrumentării 
proiectului Extindere, modernizare și reabilitarea rețea de apă uzată în comuna Cornu, județul 
Prahova; 
j) Hotărârii Consiliului local al comunei Cornu nr.44/22.06.2017, privind modificarea valorii de 
investiție a proiectului Extinderea capacității de stocare a apei potabile în gospodăria de apă, 
modernizarea și reabilitarea rețelei de apă și extindere, modernizare și reabilitare rețea de apă uzată 
în comuna Cornu, județul Prahova și solicitarea unei scrisori e garanție de la Fondul de garantare a 
Creditului Rural IFN SA/F.N.G.C.I.M.M S.A. IFN în favoarea AFIR România, pentru acoperirea 
avansului necesar finanțării acestui proiect 
 având în vedere:  
-contractul de finanţare nr.C0720AN0003533100586/12.10.2016 pentru acordarea ajutorului financiar 
nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală România;  



-actul adiţional nr.3 din 16.06.2017 la contractul de finanţare nerambursabil nr. 
C0720AN00031533100586/12.10.2016, având ca obiect rectificarea bugetului indicativ aprobat ca 
urmare aderulării şi finalizării procedurilor de achiziţie publică şi recalculare avans;  
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.5464/3.07.2019; 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub  nr.5465/3.07.2019; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, pentru dezvoltare economică-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire comunală, servicii publice, societăţi 
comerciale, cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

 
Art.1 – Se aprobă prelungirea cu 4 luni a contractului de finanțare nerambursabil încheiat 

cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale având nr. C0720AN00031533100586 din data de 
10 octombrie 2016, în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală, având ca obiect 
finanțarea Proiectului Extinderea capacității de stocare a apei potabile în gospodăria de apă, 
modernizarea și reabilitarea rețelei de apă și extindere, modernizare și reabilitare rețea de apă 
uzată în comuna Cornu, județul Prahova, respectiv de la data de 12 iulie 2019 până la data de 27 
octombrie 2019, cu respectarea prevederilor art.12(2) din Anexa I la Contractul de finanțare. 

 
Art.2. – (1) Se aprobă solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garanție pentru restituirea 

avansului, emisă de Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. nr.4346/ 
IG173300323/14.07.2017 cu 4 luni, respectiv de la 27  octombrie 2019 până la  27 februarie 2020, 
destinată finanţării Proiectului Extinderea capacității de stocare a apei potabile în gospodăria de 
apă, modernizarea și reabilitarea rețelei de apă și extindere, modernizare și reabilitare rețea de 
apă uzată în comuna Cornu, județul Prahova. 

(2) Se aprobă plata comisionului de garantare datorat, calculat conform prevederilor Hotărârii 
de Guvern nr.1262/2009, respectiv valoarea scrisorii de garanţie x 0,05% x numărul de luni de 
valabilitate a scrisorii de garanţie. Suma aferentă plăţii comisionului pentru emiterea scrisorii de 
garanţie se va suporta din fonduri proprii ale bugetului local.  

(3) Se împuterniceşte domnul Nanu Cornel, primarul comunei Cornu, să semneze în numele şi 
pe seama Consiliului Local Cornu, toată documentaţia pe care beneficiarul public trebuie să o prezinte 
Fondului de garantare a Creditului Rural, în vederea obţinerii prelungirii scrisorii de garanţie.  

 
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-Elena NISTORICĂ, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
                                          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                    Ioan MANTA                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                           SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                      Daniela IANCU 

 
Cornu, 11 iulie 2019 
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