
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU  

 
 

 HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local  al comunei Cornu 
nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I „Măgura” să delege gestiunea serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare către operatorul UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.  
și stabilire tarif închiriere buldoexcavator 

 
   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.11 alin. (1) și (2), 17, art.36 alin. (1), alin.(2) lit „a”-„e”, alin.(3) lit. „c”, alin.(4) lit. „f”, 
alin.(5) lit. „a” şi „b”, alin.(6) lit. „a”, punctul 14, precum și cele ale art.123 alin.(1) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu  modificările şi completările 
ulterioare;   
d)  art. 35 alin. (2),(3) şi(4) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
e) art.1-2, art.8-10, art.23 alin.(1) și cele ale art.27 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;  
f) Legii serviciului de alimentre cu apă şi de canalizare nr.241/2006,  republicată, cu  modificările 
şi completările ulterioare;  
g) Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare “Măgura”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Cornu Cornu nr.68/2013, cu modificările și completările ulterioare; 
h) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.54/2010, privind înfiinţarea Societății 
UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L., cu modificările și completările ulterioare; 
i) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.34/2014, privind 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; 

văzând adresele nr.39/27.11.2018 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi 
publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare “Măgura”, înregistrată la Primăria 
comunei Cornu sub nr.9658/27.11.2018 și nr.46/3.12.2018, înregistrată sub nr.9824/3.12.2018; 

luând act de : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr. 9925/4.12.2018; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr. 9926/4.12.2018; 
c) rapoartele Comisiilor de specialitate nr.1,2 şi 3 ale Consiliului Local, 

   
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

 
Art. 1. - Se aprobă modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Cornu nr.34/2014, 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, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 
Art.2. – Se stabilește tariful de închiriere a utilajului buldoexcavator pentru prestarea 

unor servicii specifice către terți, la 116,84 lei/oră, fără TVA, cu carburantul inclus. Tariful este 
unic, fiind stabilit atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice. 

 
Art. 3 - Se mandatează ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE 

UTILITĂŢI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE 
CANALIZARE „MĂGURA”, persoană juridică de drept român, cu sediul în comuna Cornu, 
Bdul Eroilor, nr.750, judeţul Prahova, înscrisă în registrul special Asociaţiilor şi Fundaţiilor al 
Judecătoriei Câmpina sub nr.31/PJ/18.12.2013, să semneze un act adițional la Contractul de 
delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, conform prevederilor prezentei hotărâri. 

 
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, 
- Doamna Alina NISTORICĂ, director executiv, 
- Asociația de dezvoltare intercomunitară „MĂGURA” 
- Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicoleta STOIAN 

 
                                                                                                                                                              
                                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                                  Daniela IANCU 

Cornu, 6 decembrie 2018 
Nr. 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariacornu.ro/


ROMÂNIA 
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PRIMARUL COMUNEI CORNU 

Nr. 9925/4.12.2018 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Cornu nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I „Măgura” să delege gestiunea 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul UTILITĂŢI APASERV 

CORNU S.R.L. și stabilire tarif închiriere buldoexcavator 
 

 
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. 

Auditorii Camerei de Conturi Prahova aflați în control la operatorul UTILITĂŢI 
APASERV CORNU S.R.L.au solicitat modificarea modului de stabilire a redevenței din 
contractul de delegare, în sumă fixă, deoarece modul de calcul a redevenței pe baza calculului 
amortizării mijloace fixe primite în administrare s-a aplicat numai asupra bunurilor din 
patrimoniul privat și nu s-au inclus în calcule bunurile din patrimoniul public.  

Din aceste motive conducerea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi 
publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare “Măgura”, a solicitat Consiliului 
Local – prin adresa nr.1143/18.09.2018, înregistrată la Primăria comunei Cornu sub 
nr.9658/27.11.2018 – modificarea articolului referitor la redevență din Contractul de delegare 
aprobat în anul 2014. 

Pe de altă parte, s-a constatat că tariful de închiriere pentru buldoexcavatorul aflat în 
administrarea operatorul de apă și canal a fost stabilit prin decizie a directorului și nu a fost 
aprobat de UAT-ul care l-a dat în administrare, fapt pentru care se solicită stabilirea acestui tarif, 
în baza fișei de fundamentare elaborată de directorul economic al operatorului. Propun 
Consiliului local a se aproba tariful de 116,84 lei/oră, fără TVA, pentru toți solicitanții (persoane 
fizice și juridice) astfel încât acesta să acopere costurile mari de întreținere, reparații, asigurări, 
combustibil, etc. 



Baza legală a inițierii proiectului de hotărâre îl constituie prevederile: 
c) art.11 alin. (1) , art.12 alin (1), art.17, art.36 alin., (1), alin.(2) lit „a”-„e”, alin.(3) lit. „c”, 
alin.(4) lit. „f”, alin.(5) lit. „a” şi „b”, alin.(6) lit. „a”, punctul 14, precum și cele ale art.123 
alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu  modificările 
şi completările ulterioare;   
d)  art. 35 alin. (2),(3) şi(4) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
e) art.1-2, art.8-10, art.23 alin.(1) și cele ale art.27 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;  
f) Legea serviciului de alimentre cu apă şi de canalizare nr.241/2006,  republicată, cu  
modificările şi completările ulterioare;  

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

pentru privind modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu 
nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I „Măgura” să delege gestiunea serviciului de alimentare cu 
apă şi canalizare către operatorul UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L., prin încheierea unui 
act adițional la Contractul de delegare 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 
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

Nr. 9926/4.12.2018 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local  al 
comunei Cornu nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I „Măgura” să delege gestiunea 

serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul UTILITĂŢI APASERV 
CORNU S.R.L. și stabilire tarif închiriere buldoexcavator 

 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cornu, domnul Cornel 

NANU am constatat următoarele: 
Necesitatea si oportunitatea proiectului. 
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. 

Necesitatea inițierii proiectului de hotărâre este dată de cererea adresată de conducerea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă 
şi de canalizare “Măgura”, prin adresa nr.1143/18.09.2018, înregistrată la Primăria comunei 
Cornu sub nr.9658/27.11.2018 – prin care se solicită modificarea articolului referitor la redevență 
din Contractul de delegare aprobat în anul 2014.  

Pe de altă parte, s-a constatat că tariful de închiriere pentru buldoexcavatorul aflat în 
administrarea operatorul de apă și canal a fost stabilit prin decizie a directorului și nu a fost 
aprobat de UAT-ul care l-a dat în administrare, fapt pentru care se solicită stabilirea acestui tarif, 
în baza fișei de fundamentare elaborată de directorul economic al operatorului. Se propune a se 
aproba tariful de 116,84 lei/oră, fără TVA, pentru toți solicitanții (persoane fizice și juridice) 
astfel încât acesta să acopere costurile mari de întreținere, reparații, asigurări, combustibil, etc. 

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

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cuprinde următoarele acte 
normative și administrative:  
- art.11 alin. (1) și (2), 17, art.36 alin. (1), alin.(2) lit „a”-„e”, alin.(3) lit. „c”, alin.(4) lit. „f”, 
alin.(5) lit. „a” şi „b”, alin.(6) lit. „a”, punctul 14, precum și cele ale art.123 alin.(1) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu  modificările şi completările 
ulterioare;   
-  Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu  modificările şi 
completările ulterioare; Astfel art.8 conține următoarele prevederi:  (1) Autoritatile administratiei 
publice locale au competenta exclusiva, in conditiile legii, in tot ceea ce priveste infiintarea, 
organizarea, gestionarea si functionarea serviciilor de utilitati publice, precum si in ceea ce priveste 
crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau 
privata a unitatilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilitati publice. 
   (2) Autoritatile administratiei publice locale au competente partajate cu autoritatile administratiei 
publice centrale si cu autoritatile de reglementare competente in ceea ce priveste reglementarea, 
monitorizarea si controlul serviciilor comunitare de utilitati publice.  



   (3) In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice, 
autoritatile deliberative ale administratiei publice locale asigura cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor de utilitati publice si adopta hotarari in legatura cu: 
   a) elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de 
reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, precum si a programelor 
de infiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;  
   b) coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor tehnicoedilitare, in scopul realizarii acestora intr-o 
conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor, de 
amenajare a teritoriului, urbanism si mediu;  
   c) asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale in scopul infiintarii, organizarii, gestionarii si 
exploatarii in interes comun a unor servicii de utilitati publice, inclusiv pentru finantarea si realizarea 
obiectivelor de investitii specifice sistemelor de utilitati publice; 
   d) alegerea modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice si darea in administrare sau, dupa 
caz, punerea la dispozitie a sistemelor de utilitati publice destinate furnizarii/prestarii acestora; 
d1) aprobarea documentatiei de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare 
a gestiunii ce urmeaza a fi atribuit si anexele obligatorii la acestea - in cazul gestiunii delegate; 
   d2) aprobarea modificarii contractelor de delegare a gestiunii; 
e) urmarirea, monitorizarea si raportarea indicatorilor de performanta si aplicarea metodologiei de 
comparare a acestor indicatori, elaborata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, 
prin raportare la operatorul cu cele mai bune performante din domeniul serviciilor comunitare de 
utilitati publice;. 
   i) elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de 
furnizare/prestare a serviciilor si a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilitati 
publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru si a contractelor-cadru de 
furnizare/prestare ori a altor reglementari-cadru elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare 
competente;  
   j) stabilirea si aprobarea anuala a taxelor pentru finantarea serviciilor comunitare de utilitati 
publice, in situatiile prevazute de legile speciale; 
   k) aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor, dupa caz, in conditiile legii 
speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate si aprobate de autoritatile de 
reglementare competente; 
- Legea serviciului de alimentre cu apă şi de canalizare nr.241/2006,  republicată, cu  modificările 
şi completările ulterioare;  
- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare “Măgura”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Cornu Cornu nr.68/2013, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.54/2010, privind înfiinţarea Societății 
UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L., cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.34/2014, privind 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. 
 

Concluzii: 
Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local  

al comunei Cornu nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I „Măgura” să delege gestiunea 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul UTILITĂŢI APASERV 
CORNU S.R.L. și stabilire tarif închiriere buldoexcavator  se încadrează în prevederile legale 
în vigoare, motiv pentru care se propune adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 
Director executiv delegat, 

Alina NISTORICĂ 
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