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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 
pentru modificarea și completarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local  al comunei Cornu 

nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I „Măgura” să delege gestiunea serviciului de alimentare cu 

apă şi canalizare către operatorul UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.  

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) lit. „f” şi ale art.115 lit. „b” din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare, 

         având în vedere prevederile:  

a) art.11 alin. (1) și (2), 17, art.36 alin., (1), alin.(2) lit „a”-„e”, alin.(3) lit. „c”, alin.(4) lit. „f”, 

alin.(5) lit. „a” şi „b”, alin.(6) lit. „a”, punctul 14, precum și cele ale art.123 alin.(1) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu  modificările şi completările 

ulterioare;   

b)  art. 35 alin. (2) şi(3) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

d) art.22 alin.(1) și (11), art.25 alin.(4)  din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;  

e) Legii serviciului de alimentre cu apă şi de canalizare nr.241/2006,  republicată, cu  m 

odificările şi completările ulterioare;  

f) Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare “Măgura”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Cornu Cornu nr.68/2013; 

g) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.54/2010, privind înfiinţarea Societății 

UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. cu modificările și completările ulterioare; 

h) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.34/2014, privind privind mandatarea 

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă 

şi de canalizare „Măgura” să delege gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către 

operatorul UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. şi să atribuie acestui operator Contractul de 

delegare a gestiunii; 

i) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.43/2014, privind adoptarea unor măsuri 

pentru îmbunătăţirea activităţii societății UTILITĂŢI APASERV SRL Cornu; 

 

luând act de : 

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

nr.1286/9.02.2018; 

b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Cornu, înregistrat sub nr. 1287/9/02/2018; 

c)raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 
   

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea Anexei nr.4 la H.C.L. nr.34/2014, privind mandatarea 

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare „Măgura” să delege gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul 

UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. şi să atribuie acestui operator Contractul de delegare a gestiunii, 

prin completarea cap.V. Instalații tehnice, mijloace de transport cu următorul bun: 

buldoexcavator marca Komatsu, tip WB93S5, serie utilaj F20520,an fabricație 2010. 

 



Art. 2 - Se mandatează ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE 

UTILITĂŢI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 
„MĂGURA”, persoană juridică de drept român, cu sediul în comuna Cornu, Bdul Eroilor, 

nr.750, judeţul Prahova, înscrisă în registrul special Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei 

Câmpina sub nr.31/PJ/18.12.2013, să semneze un act adițional la Contractul de delegare a 

serviciului de alimentare cu apă și canalizare, prin care să completeze lista bunurilor din 

domeniul public şi privat al comunei Cornu, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de 

canalizare al comunei Cornu, concesionate către operatorul UTILITĂŢI APASERV CORNU 

S.R.L, conform prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.3. – Prevederile art.3 din Hotărârea Consiliului local al comunei Cornu nr.43 din 24 

iunie 2014, privind adoptarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii societății UTILITĂŢI 

APASERV SRL Cornu își încetează aplicabilitatea după semnarea actului adițional la Contractul 

de delegare a gestiunii. 

 

Art.4. - 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, 

-Director executiv, doamna Alina NISTORICĂ, 

- Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 

„Măgura”, 

- Societatea UTTILITĂȚI APASERV Cornu SRL,  

-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Iulian VOICA 

  CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                    SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                                                   Daniela IANCU 

Cornu, 27 februarie 2018 
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http://www.comunacornu.ro/


 


