
HOTĂRÂREA
Nr. 3 din 3 martie 2009

Privind aprobarea asocierii comunei Cornu cu judeţul Prahova, în vederea constituirii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – Prahova”

Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului  comunei  Cornu în  calitatea sa de iniţiator, de 

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, 
precum şi de raportul comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local; 
           - prevederile art.2 lit.”a”, art.8, alin.(2) lit.”c” şi ale art.10 din Legea nr.51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.13/2008;

- prevederile art.49 punctul A lit”d” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 
privind regimul deşeurilor,  aprobată cu modificări  şi  completări  prin Legea nr.426/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare;
           - Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr.6/30.01.2009 privind aprobarea asocierii 
judeţului Prahova cu unităţile administrative-teritoriale de pe raza judeţului Prahova în vederea 
constituirii Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Parteneriatul  pentru  managementul 
deşeurilor – Prahova”

În temeiul art.11, art.36 alin.(2) lit.”e” şi alin.(7) lit.”c”, precum şi ale art. 45 alin.(2) lit.”f” 
şi cel al art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,

    CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. - Se aprobă asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova, în vederea constituirii 
Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Parteneriatul  pentru  managementul 
deşeurilor – Prahova”.

Art.2.-  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Parteneriatul  pentru 
managementul  deşeurilor  –  Prahova” are  ca  obiectiv  general  cooperarea  unităţilor 
administrativ-teritoriale  care  o  compun  în  scopul  implementării  proiectului  „Managementul 
Deşeurilor în Judeţul Prahova”.

Art.3.-  Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei vor fi supuse aprobării Consiliului Local 
după emiterea hotărârilor de participare la constituirea asociaţiei.

Art.4.- Compartimentele  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al 
primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Cornu, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Cornu, Prefectului Judeţului Prahova şi se va 
aduce la cunoştinţă publică.

RO MÂN I A

JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
            Gheorghe MIHAI

--------------------------------

Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I 

C O R N U ,
 Daniela Iancu …………………………………………

……………………..

L.S.
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