
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizațiilor pentru anul 2018 la Asociația de dezvoltare intercomunitară 
Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova și Asociația Grupul de Acțiune Locală 

Colinele Prahovei 
 

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: 
a) art. 11, art.12, art.13 și art.36 alin.2 lit.e), alin. (4) lit. a), alin.6 lit a) și alin. (7) lit. c)  din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
b) art. 35 alin.(1), (3), (4)și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
c) Ordonanței Guvernuliui nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare; 
         ţinând seama de: 
a)Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.43 din 27 august 2015, privind aderarea UAT Cornu la 
asociația Grupul de Acțiune Locală Colinele Prahovei, Statutul Asociației și Hotărârea Adunării Generale a 
asociației nr.1 din27 martie 2018, 
b)Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 3 din 3 martie 2009 privind aprobarea asocierii comunei 
Cornu cu judeţul Prahova, în vederea constituirii Asociaţiei „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – 
Prahova”, Statutul Asociației și Hotărârea Adunării Generale a asociației nr.1 din 17 martie 2018, 

luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.3262/20.04.2018; 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, 
înregistrat sub nr. 3263/20.04.2018; 
c)raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 

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

 
               Art.1. - Se aprobă cotizaţia pentru anul 2018 a comunei Cornu pentru susţinerea activităţilor 
Asociaţiei  Grupul de Acțiune Locală Colinele Prahovei, în cuantum de 2 lei/locuitor, conform 
prevederilor Statutului asociației. 
               Art.2. - Se aprobă cotizaţia pentru anul 2018 a comunei Cornu pentru susţinerea activităţilor 
Asociației de dezvoltare intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova, în 
cuantum de 0,90 lei/locuitor, conform prevederilor Statutului asociației. 

   Art.3. -  Se aprobă alocarea de la bugetul local pe anul 2018 a sumei necesare plății 
cotizațiilor către asociațiile prevăzute la art. 1 și 2. 

   Art.4. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Director executiv Direcţia pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative, doamna Alina NISTORICĂ, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Iulian VOICA          
                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                         SECRETARUL COMUNEI,  

                                                                                                          Daniela IANCU 
Cornu, 26 aprilie 2018 
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