
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
CONSILIUL LOCAL  

 
 
  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Cornu 2014-2020 

 
        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: 
a) art.36 alin.(1),alin.(2), lit.”b” şi alin.(4) lit.”e” Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
b) art. 25 lit. „g” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 
c) Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

      luând act de: 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.10.550/17.12.2014; 
b)raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 10.551/17.12.2014; 
c)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 – Aprobă Stategia de Dezvoltare a comunei Cornu 2014-2020, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

       Art.2. - Secretarul comunei CORNU comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Ioan MANTA 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                             SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                                                                     Daniela IANCU 
Cornu, 22 decembrie 2014 
Nr. 70 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMARIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA  
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 
SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
                                                                                                                    Nr. 10.551/17.12.2014 

 
 RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea  
Strategiei de dezvoltare a comunei Cornu 2014-2020 

 
Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Cornu 

pentru perioada 2014-2020. 
Planificarea strategică este un proces sistematic, prin care comunităţile pot să îsi creeze 

imaginea viitorului si pot concepe etapele necesare, în funcţie de resursele/potenţialele locale, pentru a 
realiza acel viitor. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Cornu pentru perioada 2014 - 2020 este realizată pe o 
perioada de 6 ani şi urmăreşte dezvoltarea durabilă prin valorificarea potenţialului local pentru a fi în 
concordanţă cu obiectivul general al Planului National de Dezvoltare 2014-2020. România va 
beneficia în perioada 2014-2020 de finanţări pe diverse domenii pentru a atinge nivelul de trai al ţărilor 
membre UE.  Strategia de dezvoltare locală a comunei Cornu va fi instrumentul de lucru al 
administraţiei publice locale, agreat de întreaga comunitate locală, care va orienta gândirea, decizia si 
acţiunea către obiective superioare sau către premisele unor astfel de obiective. 

De asemenea, Strategia de dezvoltare locală a comunei Cornu se doreşte a fi, in aceeaşi măsură, 
un instrument de lucru pus la dispoziţia tuturor factorilor interesaţi in progresul economico-social al 
comunei, iar pe de altă parte, tiparul traseului armonios pentru orizontul de timp propus până în 2020. 
Strategia de dezvoltare locală va fi un ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare indicând 
totodata direcţiile de dezvoltare specifice, şi în final detaliate în acţiuni punctuale ce se vor constitui ca 
viitoare proiecte ale administraţiei publice locale. 

Metodologia de lucru privind elaborarea strategiei s-a desfăsurat în 5 faze: 
1. Analizele diagnostic : aprilie-mai 2014- compartimentele de specialitate din Primărie . 
2. Analiza strategică şi formularea Planurilor de Acţiune : iunie – august 2014 - consultant Agora Est 
Consulting SRL Bucureşti. 
3. Redactarea unui proiect al Strategiei de Dezvoltare a comunei Cornu 2014-2020: august -septembrie 
2014 - consultant Agora Est Consulting SRL Bucureşti. 
4. Consultaţii publice: octombrie-decembrie 2014, prin publicarea strategiei pe site-ul oficial al 
comunei Cornu: www.primariacornu.ro . 
5. Redactarea documentului final : decembrie 2014. 

Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre îl constituie prevederile Legii nr.52/2003 
privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată, ale dispoziţiilor art.36, alin.(2), 
lit.”b”, alin.(4), lit.„e”, precum şi ale art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Concluzii: proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 2014-2020 
îndeplineşte cerinţele de legalitate şi poate fi înaintat spre aprobare Consiliului local. 
 
                            Director executiv,                                              Şef serviciu, 

http://www.primariacornu.ro/


                           Daniela CHIŢU                                                Denisa DĂNCESCU 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
PRIMAR                                                                                                      Nr. 10.550/17.12.2014 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea  
Strategiei de dezvoltare a comunei Cornu 2014-2020 

 

Orice colectivitate trebuie să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa 

viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot 

rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că 

proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru 

coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. 

Strategia de dezvoltare a comunei Cornu are rolul de a orienta dezvoltarea locală în perioada 

2014-2020 şi de a fundamenta accesul acesteia la Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii 

Europene, fondurile guvernamentele, precum şi eventuale parteneriate. Documentul care face obiectul 

prezentului proiect de hotărâre a fost elaborat în cursul anului 2014, fiind completat cu toate 

informaţiile care au fost publicate în ceea ce priveşte oportunităţile cuprinse în Planul National de 

Dezvoltare 2014-2020. 

Pe baza acestor considerente precum şi a prevederilor art.36 alin.2 litera b coroborat cu alin.4 

litera e din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului 

local, deoarece consider că una din preocupările primordiale pe care trebuzie să o avem cu toţii este 

pregătirea viitoarei perioade de programare pentru atragerea de fonduri externe nerambursabile.. 

 

Primar, 

Cornel Nanu 

 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
SECRETAR  
 
 
 

A V I Z 
 
 

          Secretarul comunei Cornu; 
 
Analizând  proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei 

Cornu 2014-2020 precum şi Raportul compartimentului de resort; 
 
Având în vedere prevederile: 
 art.36 alin.(1),alin.(2), lit.”b” şi alin.(4) lit.”e” Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 art. 25 lit. „g” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
 

       În temeiul art. 117, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 
   
 AVIZEZ FAVORABIL  

 
prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului 

local. 
 

                                         Secretarul comunei Cornu, 
                                  Daniela IANCU 

  
 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
Comisia nr.1 – domeniul dezvoltare economică-socială, buget, finanţe, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, 
 
 
 

R A P O R T 
 
 

Comisia nr.1 - domeniul dezvoltare economică-socială, buget, finanţe, amenajarea teritoriului 
şi urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, 

 
 
Analizând  proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei 

Cornu 2014-2020 precum şi Raportul compartimentului de resort; 
 
Având în vedere prevederile: 
 art.36 alin.(1),alin.(2), lit.”b” şi alin.(4) lit.”e” Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 art. 25 lit. „g” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
 
În temeiul art. 44, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  
 
  
 AVIZEAZĂ FAVORABIL  

 
 

Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului 
local. 
 

Preşedinte,                                                   Secretar, 
Iulian VOICA                                            Nicolae SAVU 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
Comisia nr.2 –domeniile învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, culte, familie, muncă, protecţie 
socială, tineret, sport, agrement 
 

R A P O R T 
 

Comisia nr.2 –domeniile învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, culte, familie, muncă, protecţie 
socială, tineret, sport, agrement 

 
 Analizând  proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei 

Cornu 2014-2020 precum şi Raportul compartimentului de resort; 
 
Având în vedere prevederile: 
 art.36 alin.(1),alin.(2), lit.”b” şi alin.(4) lit.”e” Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 art. 25 lit. „g” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
 

 
În temeiul art. 44, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  
 
  
 AVIZEAZĂ FAVORABIL  

 
 

Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului 
local. 
 
 
 

Preşedinte,                                                   Secretar, 
      Nicolae IONESCU                                      Nicolae ZIDARU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
Comisia nr.3 –domeniile administraţie publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, administrarea domeniului public şi privat al comunei, relaţii cu cetăţenii 
 

R A P O R T 
 

Comisia nr.3 –domeniile administraţie publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, administrarea domeniului public şi privat al comunei, relaţii cu cetăţenii 

 
Analizând  proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei 

Cornu 2014-2020 precum şi Raportul compartimentului de resort; 
 
Având în vedere prevederile: 
 art.36 alin.(1),alin.(2), lit.”b” şi alin.(4) lit.”e” Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 art. 25 lit. „g” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
 

 
 
În temeiul art. 44, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  
 
  
 AVIZEAZĂ FAVORABIL  

 
 

Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului 
local. 
 
 
 

Preşedinte,                                           Secretar, 
         Marius IANCU                                      Angelica IONESCU 
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