
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
 HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități 
publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare  „MĂGURA”  să exercite, în 

numele și pe seama comunei Cornu, atribuțiile de autoritate tutelară pentru operatorul regional 
Utilități Apaserv Cornu S.R.L. 

 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și 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) Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) art. 11, 17, art. 36 alin. (1), alin. (2), lit.a) și d) coroborat cu alin.(3) lit.c) și alin. (6) lit. a), pct.14 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
c) art. 27 alin.(1) și (3) coroborate cu cele ale art.10 alin.(5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) art.3 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a 
intreprinderilor publice completăta si aprobata prin Legea nr.111/2016 și Normele metodologice 
de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin HG nr. 722/2016, cu modificările ulterioare; 
e) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.68 din 6  noiembrie 2013, privind constituirea 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare „Măgura”; 
e)Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.34 din 22 aprilie 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; 
h) Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare nr.5 din 25 noiembrie 2014 cu 
modificările și completările aduse prin actele adiționale nr.1/2015, nr.2/2016 și nr.3/2018; 

luând act de : 
a)adresa Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare „Măgura” nr.21/12.09.2018, înregistrată la Primăria comunei Cornu sub 
nr.6997/12.09.2018 prin care se solicită Consiliului Local al comunei Cornu acordarea unui mandat 
special în vederea defășurării procedurii de alegere recrutare si selectie a 5 membri ai Consiliului de 
Administrație ai operatorului  UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. 
b)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.7983/10.10.2018; 
c)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 7984/10.10.2018; 
d) rapoartele Comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 ale Consiliului Local al comunei Cornu; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

 
Art.1.- Se ia act și se însușește solicitarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi 

publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Măgura”, privind exercitarea atribuțiilor 
de autoritate tutelară pentru operatorul regional UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. 

  



Art. 2. – (1) Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Măgura” să 
exercite, în numele și pe seama comunei Cornu, atribuțiile, drepturile și obligațiile de autoritate 
publică tutelară prevăzute la art.27 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru operatorul regional UTILITĂȚI 
APASERV CORNU S.R.L., căruia i s-a delegat gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare prin contractul de delegare înregistrat sub numărul 5 din 25 noiembrie 2014. 

(2) În baza mandatului special acordat potrivit alin.(1), Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Măgura” în calitate de autoritate publică tutelară  derulează procedura de recrutare 
și selecție a 5 membri ai Consiliului de Administrație al societății UTILITĂȚI APASERV CORNU 
S.R.L., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2001, privind 
guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, completată și aprobată prin Legea nr.111/2016 
precum și cele din Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin HG 
nr. 722/2016, cu modificările ulterioare. 

(3) Mandatul special acordat potrivit alin.(1) conferă Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Măgura” drepturile, obligațiile și responsabilitățile legale privind derularea 
procedurii de recrutare și selecție a 5 membri ai Consiliului de Administrație al societății UTILITĂȚI 
APASERV CORNU S.R.L., în condițiile legii. 

 
Art.3.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziţii contrare. 
 
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, 
- AsociaţiA de Dezvoltare Intercomunitară „Măgura”, 
- Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Nicoleta STOIAN 
                                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                         Daniela IANCU 

Cornu, 30 octombrie 2018 
Nr. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariacornu.ro/


 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
PRIMAR                                                                                                      Nr. 7983/10.10.2018 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare  
„MĂGURA”  să exercite, în numele și pe seama comunei Cornu, atribuțiile de autoritate 

tutelară pentru operatorul regional Utilități Apaserv Cornu S.R.L. 
 

Potrivit 36 alin.(1), alin.(2), lit.a, si alin.(3), lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare şi, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliului local îi revin şi atribuţii privind organizarea şi funcţionarea societăţilor 
comerciale de interes local, exercitând, în condiţiile legii, în numele unităţii administrativ-teritoriale, 
toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii 
autonome. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.54/30.11.2010 a fost înfiinţată Societatea Comercială 
UTILITĂŢI APASERV Cornu SRL, având asociat unic Comuna Cornu, judeţul Prahova. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.68/2013, s-a aprobat asocierea comunei 
Cornu, cu comuna Şotrile, în cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE 
UTILITĂŢI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 
„MĂGURA”, persoană juridică de drept român, înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi art.10 din Legea nr.51/2006, 
privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.34/22.04.2014 s-a mandatat ADI MĂGURA să delege 
gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul UTILITĂȚI APASERV 
CORNU SRL și să semneze contractul de delegare. Prin aceeași hotărâre, la anexa nr.5, s-a aprobat 
Contractul de Delegare de Gestiune pentru delegarea directă a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune, către operatorul UTILITĂŢI APASERV CORNU 
S.R.L. 

Acest Contract de delegare a fost modificat ulterior prin: Act adițional nr.1/2015, pentru 
detalierea obiectivelor concedentului pe aria de delegare a celor două comune membre Cornu și 
Șotrile; Act Adițional nr.2/2016, pentru completarea obiectivelor contractului cu serviciile de 
alimentare cu apă în comuna Talea, ca urmare a aderării comunei Talea la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Măgura” și Act adițional nr.3/2018  care conține o serie de modificări datorate 
modificărilor legislative intervenite din anul 2014 și până în prezent. 

Prin adresa nr.21/12.09.2018, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Măgura” solicită 
Consiliului Local al comunei Cornu acordarea unui mandat special să exercite în numele și pe seama 
comunei Cornu, atribuțiile, drepturile și obligațiile de autoritate publică tutelară prevăzute la art.27 din 
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru operatorul regional UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L., căruia i s-
a delegat gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin contractul de delegare 
înregistrat sub numărul 5 din 25 noiembrie 2014, în vederea defășurării procedurii de alegere a noilor 
membri al Consiliului de Administrație ai operatorului  UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.  

Baza legală a inițierii proiectului de hotărâre îl constituie prevederile: 



- art. 11, 17, art. 36 alin. (1), alin. (2), lit.a) și d) coroborat cu alin.(3) lit.c) și alin. (6) lit. a), pct.14 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- art. 27 alin.(1) și (3) coroborate cu cele ale art.10 alin.(5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.3 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2001, privind guvernanța corporativă a 
intreprinderilor publice și Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate 
prin HG nr. 722/2016, cu modificările ulterioare; 

 
Având în vedere temeiurile juridice prezentate anterior, am inițiat proiectul de hotărâre privind 

acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice 
pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare  „MĂGURA”  să exercite, în numele și pe 
seama comunei Cornu, atribuțiile de autoritate tutelară pentru operatorul regional Utilități 
Apaserv Cornu S.R.L.  în temeiul prerogativelor conferite de prevederile art.45 alin.(6) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare. 

 
Primar, 

Cornel Nanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMARIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA  
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE                                                                    Nr. 7983/10.10.2018 
 

 
 RAPORT DE SPECIALITATE  

 
la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare  
„MĂGURA”  să exercite, în numele și pe seama comunei Cornu, atribuțiile de autoritate 

tutelară pentru operatorul regional Utilități Apaserv Cornu S.R.L. 
 
 
 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cornu, domnul Cornel NANU am 
constatat următoarele: 

Necesitatea si oportunitatea proiectului. 
Potrivit 36 alin.(1), alin.(2), lit.a, si alin.(3), lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare şi, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliului local îi revin şi atribuţii privind organizarea şi funcţionarea societăţilor 
comerciale de interes local, exercitând, în condiţiile legii, în numele unităţii administrativ-teritoriale, 
toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii 
autonome. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.54/30.11.2010 a fost înfiinţată Societatea Comercială 
UTILITĂŢI APASERV Cornu SRL, având asociat unic Comuna Cornu, judeţul Prahova. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.68/2013, s-a aprobat asocierea comunei 
Cornu, cu comuna Şotrile, în cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE 
UTILITĂŢI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 
„MĂGURA”, persoană juridică de drept român, înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi art.10 din Legea nr.51/2006, 
privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.34/22.04.2014 s-a mandatat ADI MĂGURA să delege 
gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul UTILITĂȚI APASERV 
CORNU SRL și să semneze contractul de delegare. Prin aceeași hotărâre, la anexa nr.5, s-a aprobat 
Contractul de Delegare de Gestiune pentru delegarea directă a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune, către operatorul UTILITĂŢI APASERV CORNU 
S.R.L. 

Acest Contract de delegare a fost modificat ulterior prin: Act adițional nr.1/2015, pentru 
detalierea obiectivelor concedentului pe aria de delegare a celor două comune membre Cornu și 
Șotrile; Act Adițional nr.2/2016, pentru completarea obiectivelor contractului cu serviciile de 
alimentare cu apă în comuna Talea, ca urmare a aderării comunei Talea la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Măgura” și Act adițional nr.3/2018  care conține o serie de modificări cauzate de 
modificările legislative intervenite din anul 2014 și până în prezent. 

Necesitatea inițierii proiectului de hotărâre este dată de cererea adresată de conducerea 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Măgura”  nr.21/12.09.2018, prin care se solicită Consiliului 
Local al comunei Cornu acordarea unui mandat special în vederea defășurării procedurii de alegere a 
noilor membri al Consiliului de Administrație ai operatorului  UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. 
Se menționează că mandatul membrilor actualului Consiliul de Administrație expiră la data de 
31.12.2018. 

 



Legalitatea proiectului: 
Cadrul legislativ incident, referitor la problematica asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară 

cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, precum și regulile privind guvernanța corporativă a 
intreprinderilor publice cuprinde următoarele acte normative și administrative:  
- art. 11, 17, art. 36 alin. (1), alin. (2), lit.a) și d) coroborat cu alin.(3) lit.c) și alin. (6) lit. a), pct.14 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- art. 27 alin.(1) și (3) coroborate cu cele ale art.10 alin.(5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; conform cărora:  
Art. 27. - (1) Regulile de guvernanta corporativa prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, se aplica in 
mod corespunzator si operatorilor regionali prevazuti la art. 2 lit. h). 
   (2) In sensul dispozitiilor art. 2 pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 cu 
modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
111/2016, in cazul in care mai multe unitati administrativ-teritoriale participa, prin asociere, la 
capitalul social al unei societati sau la patrimoniul unei regii autonome, atributiile de autoritate 
publica tutelara se exercita de unitatea administrativ-teritoriala desemnata sau entitatea asociativa 
constituita conform prevederilor legale, dupa caz, asa cum sunt prevazute in actul constitutiv/de 
infiintare. 
   (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru operatorii carora li s-a delegat gestiunea 
serviciului de utilitati publice, in baza unui contract de delegare a gestiunii incheiat cu o asociatie 
de dezvoltare intercomunitara, atributiile de autoritate tutelara se exercita de catre asociatia de 
dezvoltare intercomunitara, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale. 
- art.3 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2001, privind guvernanța corporativă a 
intreprinderilor publice și Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate 
prin HG nr. 722/2016, cu modificările ulterioare: Autoritatea publica tutelara are urmatoarele 
competente: 

b) sa propuna, in numele statului sau al unitatii administrativ-teritoriale actionar, candidati 
pentru functiile de membri ai consiliului de administratie sau, dupa caz, de supraveghere, cu 
respectarea conditiilor de calificare si experienta profesionala si selectie prevazute de prezenta 
ordonanta de urgenta; 

   c) sa intocmeasca scrisoarea de asteptari si sa o publice pe pagina proprie de internet 
pentru a fi luata la cunostinta de candidatii la postul de administrator sau director inscrisi pe lista 
scurta; 

Concluzii: 
Proiectul de hotărâre privind privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de 
canalizare  „MĂGURA”  să exercite, în numele și pe seama comunei Cornu, atribuțiile de 
autoritate tutelară pentru operatorul regional Utilități Apaserv Cornu S.R.L.  se încadrează în 
prevederile legale în vigoare, motiv pentru care  propun adoptarea acestuia în forma prezentată. 
 
                                                                            Director executiv, 

             Alina NISTORICĂ 
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