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 HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea 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.  

 
   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; 
j) Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
k) Hotărârii Guvernului nr. 1.553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de 
intrare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr.105/2007; 
l) Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu 
modificările  și completările ulterioare; 
m) Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2861/2009, pentru aprobarea normelor privind organizarea 
şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv, cu modificările  și completările ulterioare, 
 

luând act de : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
748/25.01.2019; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, 
înregistrat sub nr. 749/25.01.2019; 
c) rapoartele Comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 ale Consiliului Local, 

   
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

 
Art. 1. - Se aprobă modificarea și completarea 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 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.3 – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
- Primarului UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
- Doamnei Alina NISTORICĂ, director executiv, 
- Asociației de dezvoltare intercomunitară  „MĂGURA”. 
- Instituţiei Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Nicolae SAVU 
                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                      Daniela IANCU 

Cornu, 31 ianuarie 2019 
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	h) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.54/2010, privind înfiinţarea Societății UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

