
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU      

 
HOTĂRÂRE 

 
privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de 

investiţii de interes public”Conservare, restaurare, consolidare (dupa caz) şi punere în 
valoare a Monumentului Eroilor din comuna Cornu, judeţul Prahova” 

 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
a) art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
b) art. 14 şi pe cele ale art.36 alin.7 lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică 
locală, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;               

luând act de : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.7981/10.10.2018; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr. 7982/10.10.2018; 
c) raportul conţinând avizul favorabil al Comisei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local ; 

  văzând Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.119/28.09.2018, privind asocierea 
judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului 
Prahova pe anul 2018  în vederea realizării unor obiective de interes public, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

 
Art.1. - Se aprobă asocierea Comunei Cornu cu Judeţul Prahova în vederea realizării 

obiectivului de investiţii de interes public ” Conservare, restaurare, consolidare (după caz) şi 
punere în valoare a Monumentului Eroilor din comuna Cornu, judeţul Prahova” 

 
Art.2. – Se aprobă participarea Comunei Cornu cu suma de 35.000 lei (în anul 2018) 

pentru finanţarea investiţiei prevăzute la art.1. 
 
Art.3. – Se împuterniceşte Primarul comunei Cornu pentru semnarea contractului de 

asociere cu judeţul Prahova. 
 
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, 
- Doamnei Alina NISTORICĂ, director executiv, 
- Consiliul Județean Prahova 
- Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicoleta STOIAN 

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                                     Daniela IANCU 

Cornu, 30 octombrie 2018 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL CORNU 
PRIMAR 

Nr. 7981/10.10.2018 
 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de 

investiţii de interes public”Conservare, restaurare, consolidare (dupa caz) şi punere în 
valoare a Monumentului Eroilor din comuna Cornu, judeţul Prahova” 

 
 
 

În scopul atragerii de fonduri la bugetul local pentru realizarea unor investiţii de 

conservare și restaurare a monumentului, am solicitat Consiliului judeţean Prahova încheierea 

unui parteneriat şi alocarea de fonduri de la bugetul judeţului Prahova. 

            Consiliul Judeţean Prahova a aprobat alocarea sumei de 350.000 lei de la bugetul 

judeţului Prahova pe anul 2018, pentru cofinanţarea obiectivului de investiţii ”Conservare, 

restaurare, consolidare (dupa caz) şi punere în valoare a Monumentului Eroilor din 

comuna Cornu, judeţul Prahova”, conform Hotărârii nr.119/28.09.2018, Anexa nr.1, poz.38.  

Pentru încheierea contractului de asociere, este necesară adoptarea unei hotărâri de către 

Consiliul Local Cornu, prin care să se aprobe asocierea precum şi participarea comunei Cornu la 

acest parteneriat printr-o contribuţie de minim 10% în anul 2018. 

În temeiul prevederilor art. 14 şi pe cele ale art.36 alin.7 lit.”c” din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun  

aprobării Consiliului Local  proiectul de hotărâre în forma anexată. 

 

 
 

PRIMAR, 
Cornel NANU 
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Nr. 7982/10.10.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea 
realizării obiectivului de investiţii de interes public ”Conservare, restaurare, consolidare 

(dupa caz) şi punere în valoare a Monumentului Eroilor din comuna Cornu, judeţul 
Prahova” 

  
Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează realizarea unui contract de asociere a 

comunei Cornu cu judeţul Prahova, în scopul finanţării unei investiţii în parteneriat, prin alocarea 

unor sume de la bugetul judeţului Prahova pe anul 2018. 

În conformitate cu prevederile alin.7 al art.36 din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea 

sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinatate, precum şi 

aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în 

vederea promovarii unor interese comune.  

Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile deliberative pot aproba colaborarea 

sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale. 

Colaborarea sau asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere în care se prevăd 

şi sursele de finanţare, reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale 

implicată. 

        Obiectivul de investiţii propus cofinanţării este ”Conservare, restaurare, consolidare 

(după caz) şi punere în valoare a Monumentului Eroilor din comuna Cornu, judeţul 

Prahova”. 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii au fost aprobaţi prin Hotărârea 

Consiliului Local Cornu nr.58 din 27 iulie 2017 și Hotărârea Consiliului Local Cornu nr.62/26 

septembrie 2017.  Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, este de 984.990,18 lei. 

În raport cu cele precizate, avizez favorabil proiectul de hotărâre care respectă 

prevederile art. 36 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

                                                                                         Director executiv,                            
                                                                                       Alina NISTORICĂ 
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