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Lansarea proiectului „Centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din  conversia  

energiei solare în Comuna Cornu, judeţul Prahova”-cod SMIS 21496 
 

Comuna Cornu, Judeţul Prahova cu sediul în Comuna Cornu, satul Cornu de Jos. B-dul Eroilor, nr. 
750, judeţul Prahova, cod poştal 107180,  în calitate de beneficiar al proiectului „Centrală fotovoltaică 
de producere a energiei electrice din conversia energiei solare în Comuna Cornu, judeţul 
Prahova”(cod SMIS 21496), anunţă lansarea acestuia începând cu data de 14.10.2013, în baza 
contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, în 
calitate de Organism Intermediar pentru Energie, în numele şi pentru Autoritatea de Management 
pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.   
Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 
Economice” (POS-CCE), Axa Prioritară 4  „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în 
contextul combaterii schimbărilor climatice”, Domeniul de intervenţie 4.2 „Valorificarea resurselor 
regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, Operaţiunea „Sprijinirea investiţiilor în 
modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi hidroenergetice (în 
unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a 
resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”. 
Obiectivul general al proiectului „Centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din 
conversia energiei solare în Comuna Cornu, judeţul Prahova” îl constituie implicarea autorităţilor 
publice din comuna Cornu în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie prin crearea 
unei capacităţi de producere de energie verde (prin valorificarea energiei solare) care să acopere 
consumurile entităţilor pentru care beneficiarul suportă din bugetul local costurile cu energia electrică. 
 
SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI: 
I.Valoarea totală a proiectului: 38.270.610,16 lei, din care: 
II.Asistenţă financiară nerambursabilă aferentă cheltuielilor eligibile: 28.945.353,86 lei  
III. Contribuţie Comuna Cornu: 590.721,50 lei 
IV. TVA aferent cheltuielilor eligibile: 6.948.121,36 lei. 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 21,5 luni de la data semnării contractului de finanţare. 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi:  
Unitatea administrativ-teritorială : Cornu, judeţul Prahova 
Adresa: B-dul Eroilor, nr.750, comuna Cornu, judeţul Prahova, cod poştal 107180 
Persoană contact :Daniela IANCU 
Funcţie: manager de proiect 
Tel.: +40 244 367 461; Fax: +40 244 367 402  
www.primariacornu.ro ; e-mail: primariacornu@clicknet.ro   
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