
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
 

pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, 
socială şi de mediu a comunei Cornu pe anul 2017, activitatea administraţiei publice 

locale în anul 2017 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018 
 

     În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
              având în vedere prevederile art.36 , alin.(2), lit.”b” din combinat cu cele ale art. 63 
alin. (3) lit.”a” precum şi ale art.122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
     analizând raportul elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi 
de mediu a comunei Cornu pe anul 2017, activitatea administraţiei publice locale în anul 2017 
precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018, 

       luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.771/23.01.2018; 
b)raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort,  înregistrat sub nr. 
772/23.01.2018; 
c)rapoartele Comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 ale Consiliului Local; 

 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1.– Se  însuşeşte raportul primarului comunei Cornu privind starea economică, 

socială şi de mediu a comunei Cornu pe anul 2017, activitatea administraţiei publice locale în 
anul 2017, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018, potrivit ANEXEI care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-

ul Primariei comunei wwwprimariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Angelica Elena IONESCU 
 
                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                    SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                                                                                   Daniela IANCU 
Cornu,  30 ianuarie 2018 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 

http://www.comunacornu.ro/

	CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU
	HOTĂRÂRE

	pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cornu pe anul 2017, activitatea administraţiei publice locale în anul 2017 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018
	CONTRASEMNEAZĂ


