
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU  

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind acceptarea ofertei de donație din partea soților Adrian și Daniela NĂSTASE 

 având ca obiect bunuri culturale 

 
   În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a)    art.120 alin.(1) și art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;  

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c)   art. 7 alin. (2) și art.2011 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d) art. 36 alin. (1), alin. (6) lit. a) pct.4 și art.121 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) art.69 alin.(1) și (4)din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

          văzând propunerea de donație formulată de soții Adrian și Daniela NĂSTASE, înregistrată la Primăria 

comunei Cornu sub nr.5733/18.07.2018, prin care aceștia își exprimă oferta de a dona comunei Cornu bunuri 

culturale (hărți, gravuri, xilogravuri, litografii, desene, acuarele și caricaturi) cu scopul de a se constitui o 

colecție unitară cu titlul Muzeul Hărților Cornu; 

 luând act de : 

a) referatul de aprobare al proiectului de hotărâre elaborat de primarul comunei, în calitate de inițiator, 

înregistrat sub nr. 6500/23.08.2018; 

b) raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 6501/23.08.2018; 

c) rapoartele Comisiilor de specialitate nr.2 şi 3 ale Consiliului Local; 

 

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

 

Art.1. – (1) Se acceptă oferta de donație din partea soților Adrian și Daniela NĂSTASE, 

având ca obiect bunuri culturale (hărți, gravuri, xilogravuri, litografii, desene, acuarele și caricaturi) 

cu scopul de a se constitui o colecție unitară cu titlul Muzeul Hărților Cornu. 

            (2) Oferta de donație, sarcinile și inventarul bunurilor donate sunt cele prevăzute în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. – (1) Se împuternicește Primarul comunei Cornu, domnul Cornel NANU, să semneze 

actul de donație în formă autentică.  

             (2) Cheltuielile ocazionate de întocmirea contractului de donație se suportă de la 

bugetul local. 

 

Art.3 – 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, 

-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

             Ștefan-Nicolae CÎRCIU 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                     SECRETARUL COMUNEI, 
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