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JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.28/2017 privind aprobarea 
susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2017 

 
       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.(2), lit.”d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
b) art.3 alin.(1), art.12, art.67 alin.(2) litera “b” şi art.69 din Legea nr.69/2000, legea educaţiei fizice 
şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii de Guvern 
nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă; 
c) art.3, alin.(2), art.11, art.12, art.20, lit.”h” şi lit.”k” şi Anexa nr.2, Cap.II, punct 9, lit.”b” din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

      luând act de cererea formulată de Preşedintele Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT 
PRIVAT Cornu, înregistrată sub nr. 7599/17.10.2017; 
  ţinând seama de: 
- Hotărârea Consiliului local nr.28/2017, privind susţinerea financiară a Asociaţiei CLUBUL 
SPORTIV DE DREPT PRIVAT Cornu în anul 2017,  
-contractul de susţinere financiară nr.2483/2017,  

 luând act de : 
a)referatul de aprobare al viceprimarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.7655/19.10.2017; 
b)raportul de specialitate elaborat de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 7656/19.10.2017; 
c)raportul Comisiilor de specialitate nr.1 şi 2 ale Consiliului Local; 

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

 
Art.I. - Aprobă modificarea Art.2. alin(2) din Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu 
nr.28 din 30 martie 2017, după cum urmează:  
                       “Consiliul local al comunei Cornu va asigura finanţarea Asociaţiei CLUBUL 
SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU pentru activităţile sportive ale echipei de fotbal cu 
suma de 130.000 lei, necesară în activitatea sportivă desfăşurată în anul 2017, sumă ce va fi 
prevăzută în bugetul local pe anul 2017 la  Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie”. 
 
Art.II. – Se împuterniceşte Primarul comunei Cornu să încheie un act adiţional la contractul de 
finanţare nr.2843/2017, care să cuprindă modificările aprobate prin prezenta hotărâre. 
 
Art.III. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei wwwprimariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Director executiv, doamna Alina NISTORICĂ, 
-Asociaţa Clubul sportiv de drept privat Cornu, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Marius IANCU 
                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
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