
CONSILIUL LOCAL  
 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
 
 

pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, 
socială şi de mediu a comunei Cornu pe anul 2016, activitatea administraţiei publice 

locale în anul 2016 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2017 
 

     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 2016, activitatea administraţiei publice locale în anul 2016 
precum şi obiectivele propuse pentru anul 2017, 

       luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.2002/15.03.2017; 
b)raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort,  înregistrat sub nr. 
2003/15.03.2017; 
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 2016, activitatea administraţiei publice locale în 
anul 2016, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2017, 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, 

Ioan MANTA           
                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                    SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                                                                                   Daniela IANCU 
Cornu,  30 martie 2017 
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JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului elaborat de primarul comunei 
privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cornu pe anul 2016, activitatea 
administraţiei publice locale în anul 2016 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2017 

 
 
 

În conformitate cu prevederile legii administraţiei publice locale, în contextul 

atribuţiilor primarului referitoare la relaţia cu consiliul local, am dispus elaborarea raportului 

anual privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cornu pentru anul 2016, 

activitatea administraţiei publice locale în anul 2016  şi obiectivele pe care le propunem pentru 

anul 2017, în vederea asigurării cadrului necesar realizării atribuţiilor şi responsabilităţilor care 

ne revin în soluţionarea şi gestionarea interesului colectivităţii locale pe care o reprezentăm. 

Faţă de cele mai sus, în temeiul Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, prezint spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului 

de activitate privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cornu pe anul 2016, 

precum şi obiectivele propuse pentru anul 2017.  

 
 
 
 
 

    Primar, 
 
Cornel NANU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului elaborat de primarul comunei 
privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cornu pe anul 2016, activitatea 
administraţiei publice locale în anul 2016 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2017 
 
Analizând proiectul de hotărâre şi anexele acestuia, am constatat următoarele: 
 

- raportul de activitate a fost elaborat în baza rapoartelor de activitate ale instituţiilor, 
compartimentelor şi serviciilor publice care funcţionează la nivelul comunei Cornu şi 
conţine informaţii şi date edificatoare privind evoluţia, la nivelul anului 2016, a situaţiei 
economice, sociale şi de mediu al comunei Cornu; 

- raportul conţine informaţii privind gestionarea bunurilor din patrimonial public şi privat 
al comunei, respective rezultatele inventarierii effectuate la sfârşitul anului 2016, în 
condiţiile legii 

- obiectivele propuse a se realiza în anul 2017 sunt oportune, necesare şi corespund cu 
direcţiile prioritare de dezvoltare ce vor fi cuprinse în strategia de dezvoltare a 
localităţii pentru perioada 2014-2020; 

- bugetul local al comunei Cornu poate susţine demararea unor obiective propuse pentru 
anul 2017, pentru altele fiind necesară identificarea unor surse de finanţare externe. 

Temeiuri juridice: 
 
Potrivit  prevederilor art.63 alin.(3) Legea administraţiei publice locale nr.215 /2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare , primarul are obligaţia de a prezenta 
consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de 
mediu a unităţii administrativ-teritoriale. 
 Potrivit prevederilor art.122 din Legea administraţiei publice locale nr.215 /2001 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului local i se prezintă anual de către primar, 
un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor . 
 
Concluzii: 
 
              Proiectul de hotărâre este elaborat conform legislaţiei în vigoare şi poate fi înaintat 
Consiliului Local. 
 
 
 

Şef serviciu, 
Denisa DĂNCESCU 
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