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JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţii 
”REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL ÎN 

COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA”  
  

   În temeiul prevederilor art.139, alin.(3) lit.e) și g) și art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
             având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 5 lit.cc), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.b) coroborat alin.(4) lit.d) din Codul administrativ aprobat 
prin  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;  
b) art. 44 alin.(1) şi alin. (4) 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. 
6708/20.08.2019; 
b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, înregistrat 
sub nr.  6716/20.08.2019; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, comisia pentru 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; 
d) raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local, comisia pentru muncă și protecție socială, 
învățământ, sănătate, familie, activități social culturale, culte, protecție copii, tineret, sport, 
e) raportul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, comisia pentru administraţie publică 
locală, juridică, disciplină, ordine şi linişte publică; 

ținând cont de: 
a)Hotărârea Consiliului local al comunei Cornu  nr.34 din 26 aprilie 2011 privind participarea 
COMUNEI CORNU la Programul Prioritar Naţional privind reabilitarea, modernizarea infrastructurii 
culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural, în vederea reabilitării, modernizării şi 
dotării Căminului Cultural din comuna Cornu;  
b)Hotărârea Consiliului local al comunei Cornu  nr.32 din 22 aprilie 2014 privind transmiterea în 
folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii  “CNI” –S.A. Bucureşti a Căminului cultural şi 
a terenului aferent acestuia, pe durata de realizare a investiţiei “Reabilitare, modernizare şi dotare 
aşezământ cultural comuna Cornu, judeţul Prahova”, 

analizând expertiza tehnică, documentaţia tehnică și devizul general reactualizat faza 
Continuare lucrări proiect tehnic pentru obiectivul de investiţii ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘI 
DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA”, elaborată de 
societatea Struct Quality and Building SRL,  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

  



 
                   Art. 1.- Aprobă expertiza tehnică și devizul general actualizat al obiectivului de investiţii 
”REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL ÎN COMUNA 
CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA”, elaborate  de societatea Struct Quality and Building SRL, conform 
Anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2.- Aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Cornu a sumei de 10.425,00 lei, cu 
TVA inclus, reprezentând cheltuieli de proiectare și diverse și neprevăzute, conform devizului general 
actualizat anexat prezentei hotărâri. 

 
Art.3. – Hotărârile Consiliului Local nr.34 din 26 aprilie 2011 privind participarea 

COMUNEI CORNU la Programul Prioritar Naţional privind reabilitarea, modernizarea 
infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural, în vederea reabilitării, 
modernizării şi dotării Căminului Cultural din comuna Cornu și nr. 32 din 22 aprilie 2014 privind 
transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii  “CNI” –S.A. Bucureşti a 
Căminului cultural şi a terenului aferent acestuia, pe durata de realizare a investiţiei “Reabilitare, 
modernizare şi dotare aşezământ cultural comuna Cornu, judeţul Prahova” rămân neschimbate. 

 
     Art.4.- 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, 
                                                    Nicolae ZIDARU                                CONTRASEMNEAZĂ 

                                           SECRETARUL COMUNEI, 
                                                          Daniela IANCU 
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