
 
 

HOTĂRÂREA NR.2 
din 20 aprilie 2015  

privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2014 
 

În temeiul prevederilor art. 11, lit.g)  coroborate cu cele ale art. 24 alin.(1) lit. g) din 

Statutul Filialei Judeţene Prahova  a Asociaţiei Comunelor din România, 

 

ţinând seama de necesitatea realizării unei imagini fidele, clare şi complete a 

patrimoniului Filialei Judeţene Prahova  a Asociaţiei Comunelor din România, 

 

având în vedere nevoia de a grupa datele dispersate ale contabilităţii curente, după 

criterii bine stabilite, într-un număr restrâns de indicatori, care să poată oferi o imagine de 

ansamblu asupra situaţiei economico-financiară a Filialei Judeţene Prahova  a Asociaţiei 

Comunelor din România, 

 

considerând că analiza mersului activităţii economico-financiare constituie premisa 

orientării activităţii viitoare a Filialei Judeţene Prahova  a Asociaţiei Comunelor din România, 

 

în aplicarea dispoziţiilor art. 32 alin (2) lit.c) din Statutul Filialei Judeţene Prahova  a 

Asociaţiei Comunelor din România, 

 
ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI JUDEŢENE PRAHOVA  A  ASOCIAŢIEI 

COMUNELOR DIN ROMÂNIA, întrunită statutar, în sesiune ordinară, în municipiul Ploieşti, 
adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1.-Se aprobă bilanţul contabil al Filialei Judeţene Prahova  a Asociaţiei Comunelor 

din România pe anul 2014, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2.- Prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet la adresa primariacornu.ro 

prin grija doamnei Daniela Chiţu, responsabil în cadrul Asociaţiei Comunelor din România. 

 
PREŞEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE PRAHOVA A  

ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 
                                           CORNEL NANU, 

 

http://www.acor.ro/


 
DECIZIA NR.3 

din 20 aprilie 2015  
 privind însuşirea bilanţului contabil pe anul 2014 

 
În temeiul prevederilor art. 11, lit.g)  din Statutul Filialei Judeţene Prahova  a A.Co.R., 

ţinând seama de necesitatea realizării unei imagini fidele, clare şi complete a 

patrimoniului Filialei Judeţene Prahova  a Asociaţiei Comunelor din România, 

având în vedere nevoia de a grupa datele dispersate ale contabilităţii curente, după 

criterii bine stabilite, într-un număr restrâns de indicatori, care să poată oferi o imagine de 

ansamblu asupra situaţiei economico-financiară a Filialei Judeţene Prahova  a Asociaţiei 

Comunelor din România, 

considerând că analiza mersului activităţii economico-financiare constituie premisa 

orientării activităţii viitoare a Filialei Judeţene Prahova  a Asociaţiei Comunelor din România, 

în aplicarea dispoziţiilor art. 32 alin (2) lit.c)  din Statutul Filialei Judeţene Prahova  a 

Asociaţiei Comunelor din România, 

 
CONSILIUL DIRECTOR AL FILIALEI JUDEŢENE PRAHOVA  A ASOCIAŢIEI 

COMUNELOR DIN ROMÂNIA, întrunit statutar, în şedinţă ordinară, în municipiul Ploieşti, 
adoptă prezenta decizie. 

 
Art. 1.-Se însuşeşte bilanţul contabil al Filialei Judeţene Prahova  a Asociaţiei Comunelor 

din România pe anul 2014,  potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta decizie, în 

vederea prezentării spre aprobare Adunării generale. 

Art. 2.- Prezenta decizie se publică pe pagina de internet la adresa primariacornu.ro 

prin grija doamnei Daniela Chiţu, responsabil în cadrul Asociaţiei Comunelor din România. 

 
PREŞEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE PRAHOVA A A.Co.R., 

                                  CORNEL NANU, 
 

Adrian DUMITRU                        – …………………………….…………   

Ion SAVU                                        – …………………………….…………   

Vasilică NEACŞU                          – …………………………….…………   

Marin VOICU                                  _ …………………………….…………   

Ionuţ Dumitru NICOLAE             – …………………………….…………   

Vasilică DIACONU                         – …………………………….…………   

Elena COSMOIU                             – …………………………….…………   

Alexandru Sorin CONSTANTIN– …………………………….…………   

http://www.acor.ro/

