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JUDEŢUL PRAHOVA
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HOTĂRÂRE
privind aderarea comunei Cornu la  Asociaţia 

„Cele mai frumoase sate din România”

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (1) şi (3), art. 13, art. 
36 alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. c), precum şi pe cele ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  
administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 – 8, art. 20 - 272 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări  
prin Legea nr. 246/2005,

având  în  vedere  dispoziţiile  art.35  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând necesitatea de asociere în  vederea  punerii  in  valoarea a satelor 
româneşti,  a  bogăţiei  patrimoniului  arhitectural,  a   frumuseţii  peisagistice  rurale,  şi  a 
tradiţiilor  populare, precum şi iniţiativele similare de constituire a asociaţiilor:  „Cele mai 
frumoase sate din Franţa”; „Cele mai frumoase sate din Italia”; „Cele mai frumoase sate 
din Valonia (Belgia)”; „Cele mai frumoase sate din Quebec (Canada)”, etc.,

                 luând act de: 
                    - expunerea de motive a grupului de consilieri, în calitate de iniţiatori, calitate  
acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

-  raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al 
primarului comunei Cornu,   
                   - raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

Consiliul Local al comunei CORNU adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă aderarea comunei  Cornu, ca membru fondator,  în vederea 
constituirii  Asociaţiei   „Cele mai  frumoase sate româneşti  ”,  persoană juridică de drept 
privat,  neguvernamentală,  autonomă,  nonprofit,  apolitică  şi  fără  scop  lucrativ,  care  îşi 
propune să valorifice, să promoveze valorile şi frumuseţile satelor româneşti; să contribuie 
la renovarea si conservarea lor; să promoveze turistic satelor membre şi să atragă investiţii 
in mediul rural.

Art.  2.  - Se  desemnează  domnul  Cornel  NANU,  primarul  comunei,  ca 
reprezentant  al  comunei  Cornu  la  constituirea   Asociaţiei  „Cele  mai  frumoase  sate 
româneşti ” şi se mandatează să semneze proiectul de act constitutiv şi Statutul Asociaţiei.

(2) Obligaţiile  financiare  rezultate  din  acordul   de  aderare  a  comunei  la 
asociaţie,  se suportă, în condiţiile legii  din bugetul local al comunei. 

Art. 3. -  Prezenta hotărâre se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate în 
vederea aducerii la îndeplinire. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
............................



CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                    SECRETAR,

                                                                                                   Daniela IANCU 

Iniţiatori :

Grupul de consilieri locali format din :

Numele şi prenumele                                    Semnătura

1. ____________________________                ?…………………………….…………  
2. ____________________________                ?…………………………….………… 
3. ____________________________                ?…………………………….………… 
4. ____________________________                ?…………………………….………… 
5. ____________________________                ?…………………………….………… 
6. ____________________________                ?…………………………….………… 
7. ____________________________                ?…………………………….………… 
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EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Cornu la  Asociaţia 

„Cele mai frumoase sate din România””

Asociaţia „CELE MAI FRUMOASE SATE DIN ROMÂNIA" doreşte să ia atitudine 
faţă de ruralul românesc reunind sate sau comune tradiţionale din România care să 
devină  modele  de  dezvoltare  rurală.Organizată  pe  modelul  francez  -  CELE  MAI 
FRUMOASE SATE DIN FRANŢA şi pe cel Belgian - CELE MAI FRUMOASE SATE 
DIN VALONIA, Asociaţia va promova patrimoniul local-rural, produsele locale, tradiţiile 
şi obiceiurile populare specifice satelor membre.

 Pentru a deveni modele de dezvoltare rurală şi membre ale Asociaţiei, satele 
trebuie să îndeplinească anumite criterii de calitate: să aibă un caracter rural, să aibă 
cel  puţin  un  obiectiv  turistic,  atracţie  culturală  (monumente  clasate,  muzeu,  site 
NATURA 2000, să aibă un patrimoniu arhitectural şi urbanistic de valoare, evaluate 
după criterii de calitate.

Prin  înscrierea  satelor  în  Asociaţie,  acestea  vor  beneficia  de  consultanţă  în 
scrierea proiectelor  pentru accesarea diferitelor  surse de finanţare,  se vor  dezvolta 
parteneriate cu localităţi din UE, se va oferi consiliere în administraţie publică şi privind 
orientarea şi  reorientarea profesională şi  sprijinirea în  vederea obţinerii  unui  loc de 
muncă, îndeosebi pentru tineri, dar se vor acorda şi burse de studiu pentru aceştia şi 
nu  în  ultimul  rând  acestea  vor  beneficia  de  promovare  turistică.
Totodată se vor realiza micro-circuite - CELE MAI FRUMOASE SATE DIN MUNTENIA, 
TRANSILVANIA, MARAMURES, BUCOVINA, etc – şi  promovarea lor în oraşe prin 
stimularea celor care locuiesc aici să-şi petreacă weekendurile în sate.

 Asociaţia cele mai frumoase sate din Franţa, creată în 1981 numără acum 150 
de sate tradiţionale din toate regiunile ţării. Scopul creării acesteia a fost conservarea, 
promovarea şi  dezvoltarea satelor tradiţionale în contextul  urbanizării  accelerate ale 
acelei perioade. Noile materiale de construcţii, lipsa unor regulamente de construcţie în 
mediul rural, părăsirea, abandonarea satelor reprezentau în acei ani un pericol pentru 
distrugerea satelor tradiţionale în Franţa. Primul beneficiu pentru sate a fost folosirea 
brandului  turistic  -  CELE  MAI  FRUMOASE  SATE  DIN  FRANTA.  Notorietatea  şi 
pitorescul  lor  au  reuşit  să  atragă  turişti  şi  investitori,  CIRCUITUL  „CELE  MAI 
FRUMOASE SATE DIN FRANŢA" devenind apoi oferta de turism rural a Franţei.

Asociaţia  CELE  MAI  FRUMOASE  SATE  DIN  ROMÂNIA  va  urma  modelul 
francez, obiectivele acesteia  fiind de a  valorifica si  promova valorile si  frumusetile 
satelor romanesti, de a contribui la renovarea si conservarea lor, de a promova turistic 
satele  membre  prin  proiecte  si  investitii  pentru  dezvoltarea  satelor  membre  prin 
lansarea de proiecte pilot  (ex.  ateliere rurale,  primaria  mobila)  şi  prin diversificarea 
activitatilor  economice ,  etc.  Membru al  asociatiei  poate fi  oricare comuna (sat)  din 
Regiunea Centru şi Romania care respecta urmatoarele criterii de calitate: sa aiba un 
caracter  rural,  sa  aiba  cel  putin  un  obiectiv  turistic,  atractie  culturala  şi  un  bogat 
patrimoniu cultural.

 Principalele beneficii pentru satele membre ale asociaţiei:



 a face parte din reţeaua naţională – CELE MAI FRUMOASE SATE DIN ROMÂNIA 
 realizarea unei platforme de promovare turistică : site, broşuri, evenimente, promovare 

naţionala şi internaţională 
 amenajarea de parcări comunale la intrarea în sate 
 realizarea de proiecte şi investiţii în amenajarea locurilor publice 
 atragerea de fonduri pentru proiectele mari de infrastructura  
 lansarea de proiecte pilot pentru diversificarea economică şi pentru crearea de locuri 

de muncă în mediul rural 
 consiliere în administraţia publică 
 consiliere şi atragerea de fonduri pentru conservarea şi renovarea patrimoniului 

localităţii 
 amenajarea de zone de camping, de recreere, sport şi agrement 
 realizarea  de  micro–circuite  (ex.  CELE  MAI  FRUMOASE  SATE  DIN 

MUNTENIA,TRANSILVANIA,  MARAMURES,  BUCOVINA,  et)  şi  promovarea  lor  în 
orase; stimularea celor care locuiesc la oraşe să-şi petreacă weekendurile în sate,etc

Faţă de cele expuse mai sus, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl 
supunem spre aprobare Consiliului Local Cornu. 

Iniţiatori :

Grupul de consilieri locali format din :

Numele şi prenumele                                    Semnătura

1. ____________________________                ?…………………………….…………  
2. ____________________________                ?…………………………….………… 
3. ____________________________                ?…………………………….………… 
4. ____________________________                ?…………………………….………… 
5. ____________________________                ?…………………………….………… 
6. ____________________________                ?…………………………….………… 
7. ____________________________                ?…………………………….………… 

Cornu, 2 august 2010
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La proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Cornu la  
Asociaţia „Cele mai frumoase sate din România”

Primind  spre  analiză  proiectul  de  hotărâre  iniţiat  de  un  grup  de  7  membri  ai 
Consiliului Local al comunei Cornu, am constatat următoarele :

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul  aleşilor  locali,  care prevede că  aleşii  locali  au dreptul  de  
iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup. Această calitate de 
iniţiativă  în  promovarea  actelor  administrative  este  conferită  şi  de  art.45  alin.(6) din 
Legea  administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare, care prevede următoarele :  Proiectele de hotărâri pot fi propuse  
de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face  
de  cei  care  le  propun,  cu  sprijinul  secretarului  unităţii  administrativ-teritoriale  şi  al  
serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Deasemenea, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (3), alin. (4) şi alin.(6) din 
Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 “Autorităţile deliberative pot hotărî asupra 
participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care 
le  reprezintă,  la  constituirea  de  asociaţii  de  dezvoltare  comunitară,  în  limitele  şi  în 
condiţiile legii, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal 
sau regional şi furnizarea în comun a unor servicii publice. Obligaţiile financiare rezultate 
din acorduri de cooperare, de înfrăţtire sau de aderare a unităţilor administrativ-teritoriale 
la  asociaţii  interne  organizate  la  nivel  naţional  ori  la  organizaţii  internationale  cu 
personalitate juridică, hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se suportă din 
bugetele locale ale acestora”. 

Temeiul legal al proiectului de hotărâre iniţiat se află şi în următoarele prevederi 
ale  Legii  administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare:  art. 11, alin.(1) şi (2) , art.12, art.13, art. 36 şi art.115.

Oportunitatea  promovării  proiectului  de  hotărâre  rezultă  din  următoarele 
considerente : Prin înscrierea satelor în Asociaţie, acestea vor beneficia de consultanţă în 
scrierea  proiectelor  pentru  accesarea  diferitelor  surse  de  finanţare,  se  vor  dezvolta 
parteneriate cu localităţi din UE, se va oferi consiliere în administraţie publică şi privind 
orientarea  şi  reorientarea  profesională  şi  sprijinirea  în  vederea  obţinerii  unui  loc  de 
muncă, îndeosebi pentru tineri, dar se vor acorda şi burse de studiu pentru aceştia şi nu  
în ultimul rând acestea vor beneficia de promovare turistică. 

Ca urmare  a celor  expuse mais sus,  proiectul  de  hotărâre iniţiat  de grupul  de 
consilieri poate fi promovat spre dezbatere şi aprobare în şedinţa Consiliului Local.

 
                Secretar,                                                                           Inspector,
             Daniela IANCU                                                                    Irina BARBU
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