
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI CORNU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea valorii de investiţie a proiectului ”Amenajare terenuri de sport cu zone 

peisagistice în vecinătatea Sălii de Sport, din comuna Cornu, județul Prahova-etapa 1” 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.b) coroborat alin.(4) lit.d) și f) din Codul administrativ aprobat prin  
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;  
b) art.41 din Legea nr.273/2006, privindfinanţelepublice locale, cu 
modificărileşicompletărileulterioare;  
c) Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2009, 
privindreglementareaunormăsuripentrustimulareaabsorbţieifonduriloralocateprinProgramulNaţiona
l de dezvoltareRuralăpentrurenovareaşidezvoltareaspaţiului rural 
princreştereacalităţiivieţiişidiversificăriieconomieiînzonelerurale;   
d) Hotărârii de Guvern nr.1262/2009 pentruaprobareaNormelor de aplicarea OUG nr.79/2009, cu 
modificărileşicompletărileulterioare;  
e)Ghidului solicitantului pentru sub-măsura 7.2 din cadrul PNDR, publicat pe site-ul 
www.apdrp.ro 

ținând seama de: 
a)contractul de finanţare nerambursabil nr. C 1920074X20333104352/07.02.2019pentru acordarea 
ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 
România; 
b)Solicitarea de act adiţional nr.1din 20.11.2019, la contractul de finanţare nerambursabil nr. C 
1920074X20333104352/07.02.2019, având ca obiect rectificarea bugetului indicativ aprobat ca 
urmare aelaborării proiectului tehnic; 
c)HotărâreaConsiliului local al comuneiCornu nr.90/20.12.2017, privindinstrumentareaproiectului, 
aferentăobiectivul de investiții  ”Amenjareterenuri de sport cu zone peisagisticeînvecinătateaSălii 
de Sport, din comunaCornu, județul Prahova-etapa 1,    
d)HotărâreaConsiliului local al comuneiCornu nr.24/27.02.2018, 
privindaprobareaindicatorilortehnico-economiciși a documentațieifaza SF, aferentăobiectivul de 
investiții”Amenjareterenuri de sport cu zone peisagisticeînvecinătateaSălii de Sport, din 
comunaCornu, județul Prahova-etapa 1”,    
c)Hotărârea Consiliului local al comunei Cornunr.48/27.08.2019, privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici și a documentației faza PT, pentru obiectivul  de investiţie ”Amenjare terenuri 
de sport cu zone peisagistice în vecinătatea Sălii de Sport, din comuna Cornu, județul Prahova-
etapa 1”. 

analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9498/20.11.2019 însoțit de: 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.9497/20.11.2019; 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub9499/20.11.2019; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, pentru dezvoltareeconomică-socială, 
buget, finanţe, administrareadomeniuluipublicşiprivat al comunei, 
amenajareateritoriuluişiurbanism, agricultură, protecţiamediului, turism, gospodărirecomunală, 
serviciipublice, societăţicomerciale, cooperare interinstituţională pe plan internşiextern; 
d)raportul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, comisia pentru 
administraţiepublicălocală, juridică, disciplină, ordine şiliniştepublică; 

http://www.apdrp.ro/
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în temeiul prevederilor art.139, alin.(3) lit.a) e) și g) și art.196 alin.(1) lit.a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
 

Consiliul Local al comunei CORNU adoptă prezenta hotărâre 
 

Art.1. - Se aprobă modificarea valorii de investiţie a proiectului ”Amenjare terenuri de 
sport cu zone peisagistice în vecinătatea Sălii de Sport, din comuna Cornu, județul Prahova-etapa 
1”, cofinanţat prin Programul P.N.D.R. măsura M7/6B, submăsura 19.2- Sprijin pentru 
Implementarea Acțiunilor în Cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală,  ca urrmare a elaborării 
proiectului tehnic, după cum urmează: 

Valoarea totală a proiectului1.201.654,18 lei , din care : 
a)valoare eligibilă: 416.955,56 lei; 
b)valoare neeligibilă:784.698,62 lei. 
 

Art.2.-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 Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în vederea semnării unui act adițional la 
contractul de finanțarenerambursabil nr. C 1920074X20333104352/07.02.2019. 
 

Art.3. - Prezentahotărâre se aduce la cunoştinţăpublicăprinafişare la sediulşi pe site-ul 
Primarieicomuneiwww.primariacornu.roşi se transmitecătre: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU 
-Director executiv, doamna Alina-Elena NISTORICĂ, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
                                          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                       Nicolae TUDOR 

                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                    SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                                          Daniela IANCU 
Cornu, 26 noiembrie 2019 
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