
  

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

 HOTĂRÂREA NR. 23 din 24.03.2020 

privind modificarea valorii de investiție a proiectului ”Construire sediul nou Primăria 

Cornu în comuna Cornu, județul Prahova” 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) 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. 41-42, art. 44 alin.(1) şi alin. (4) precum și cele ale art.45 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; 

d) art.11 și art.13 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.28/2013  pentru aprobarea Programului 

national de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare,  

            ținând seama de: 

a)contractul de finanțare nr.1162/3977 din 06.05.2019 încheiat între UAT Cornu și MDRAP pentru 

realizarea obiectivului de investiții ”Construire sediul nou Primăria Cornu în comuna Cornu, județul 

Prahova”; 

b) Hotărârea Consiliului local al comunei Cornu nr.12 din 28.02.2019, privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici și a documentației -faza SF, aferentă obiectivului de investiții 

”Construire sediul nou Primăria Cornu în comuna Cornu, județul Prahova”; 

c)Hotărârea Consiliului local al comunei Cornu nr.46 din 27.08.2019, privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici și a documentației -faza proiect tehnic-aferentă obiectivului de 

investiții ”Construire sediul nou Primăria Cornu în comuna Cornu, județul Prahova”; 

analizând devizul general al obiectivului de investiții după finalizarea procedurii de atribuire 

a contractului de achiziție publică, actualizat la data de 18.03.2020, 

              luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 

2290/20.03.2020; 

b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, 

înregistrat sub nr.2291/20.03.2020; 

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; 

      în temeiul prevederilor 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.- Aprobă modificarea valorii de investiție a proiectului ”Construire sediul nou 

Primăria Cornu în comuna Cornu, județul Prahova”, ca urmare a finalizării procedurii de atribuire a 

contractului de achiziție publică, după cum urmează: 



  

 

 

Valoarea totală a proiectului 9.783.970,64 lei, din care: 

a) valoare eligibilă: 7.632.00,000 lei; 

b)valoare neeligibilă: 2.151.970,64 lei. 

 

     Art.2. -  Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 

Cornu, prefectului județului Prahova și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la Monitorul 

Oficial al comunei Cornu pe site-ul  www.primariacornu.ro .  

 

președintele de ședință, 

Angelica-Elena IONESCU 

……………………………… 
 

contrasemnează pentru legalitate: 

secretarul general al comunei Cornu 

Daniela IANCU 

……………………………… 
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