
  

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

  

 

HOTĂRÂREA NR. 26  din 24.03.2020 

privind modificarea valorii de investiție a proiectului ”Demolare anexe-P, construire 

grădiniță cu program prelungit- 3 grupe - P+1E+M în comuna Cornu, judetul 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)Hotărârea Consiliului local al comunei Cornu nr.82 din 28.11.2017, privind aprobarea  

indicatorilor tehnico-economici și a documentației -faza SF, pentru obiectivul ”Demolare anexe-P, 

construire grădiniță cu program prelungit-3 grupe- P+1E+M în comuna Cornu, județul Prahova”; 

b) Hotărârea Consiliului local al comunei Cornu nr.1 din 31.01.2019, privind aprobarea  

indicatorilor tehnico-economici și a documentației -faza Proiect tehnic și detalii de execuție, pentru 

obiectivul de investiții ”Demolare anexe-P, construire grădiniță cu program prelungit- 3 grupe – 

P+1E+M în comuna Cornu, județul Prahova”; 

c) Hotărârea Consiliului local al comunei Cornu nr.10 din 28.02.2019, privind reactualizarea 

indicatorilor tehnico-economici și aprobarea documentaţiei faza Proiect tehnic și detalii de 

execuție, pentru obiectivul de investiţii ” Demolare anexe-P, construire grădiniță cu program 

prelungit-3 grupe- P+1E+M în comuna Cornu, județul Prahova”, 

d) Actul adițional nr.2/12.03.2020 la contractul de lucrări nr.6245 din 08.08.2018 prin care  s-a 

modificat prețul contractului,  

              luând act de: 

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

2297/20.03.2020; 

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

înregistrat sub nr.2298/20.03.2020; 

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 ”Demolare anexe-P, 

construire grădiniță cu program prelungit- 3 grupe, P+1E+M în comuna Cornu, județul 

Prahova”, ca urmare a încheierii actului aditional nr.2/12.03.2020 la contractul de lucrări nr.6245 

din 08.08.2018, după cum urmează: 

Valoare totală a proiectului 3.566.141,57 lei, din care: 

a) valoare eligibilă : 2.478.899,00 lei; 

b )valoare neeligibilă: 1..087.242,57 lei. 

 

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

Cornu, prefectului județului Prahova, directorului executiv al Direcției pentru Monitorizarea 

Procedurilor Administrative 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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