
 
HOTĂRÂREA NR.8 

din 20 aprilie 2015  
privind aprobarea cheltuielilor de transport pentru personalul și președintele Filialei 

Judeţene Prahova  a  A.Co.R.  
  

În temeiul prevederilor art. 10, lit.a), b), e), f) și i), ale art. 11 lit. b), c), g) și k) din 

Statutul Filialei Judeţene Prahova  a  Asociaţiei Comunelor din România, 

  analizând prevederile Hotărârii nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile 

personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă 

localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului 

luând în considerare prevederile art.24 alin. (1)  lit. a) coroborate cu cele ale art. 37 alin. 

1) din Statutul Filialei Judeţene Prahova  a  Asociaţiei Comunelor din România, 

în aplicarea dispoziţiilor art. 32 alin (2) 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.-(1) Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport și/sau diurnă aferente 

deplasărilor președintelui Filialei Judeţene Prahova  a  Asociaţiei Comunelor din România,  în 

țară sau străinătate în legătură cu interesele  acesteia și ale membrilor A.Co.R.  

(2) Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport aferente personalului din cadrul  

Filialei Judeţene Prahova  a  Asociaţiei Comunelor din România care solicită cheltuieli pentru 

deplasarea din comuna Cornu (sediul filialei) sau Palatul Administrativ Ploiești (birou 

compartiment audit)  la locul de muncă şi/sau retur.  

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.9 

din 20 aprilie 2015  
privind însușirea cheltuielilor de transport pentru personalul și președintele Filialei 

Judeţene Prahova  a  A.Co.R.  
 

În temeiul prevederilor art. 10, lit.a), b), e), f) și i), ale art. 11 lit. b), c), g) și k) din 

Statutul Filialei Judeţene Prahova  a  Asociaţiei Comunelor din România, 

  analizând prevederile Hotărârii nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile 

personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă 

localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, 

luând în considerare prevederile art.24 alin. (1)  lit. a) coroborate cu cele ale art. 37 alin. 

1) din Statutul Filialei Judeţene Prahova  a  Asociaţiei Comunelor din România, 

în aplicarea dispoziţiilor art. 32 alin (2) din Statutul Filialei Judeţene Prahova  a  A.Co.R., 

 
CONSILIUL DIRECTOR AL FILIALEI JUDEŢENE PRAHOVA  A  ASOCIAŢIEI 

COMUNELOR DIN ROMÂNIA, întrunit statutar, în sesiune ordinară, în municipiul Ploieşti, 
adoptă prezenta decizie: 

 
Art. 1.-(1) Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport și/sau diurnă aferente 

deplasărilor președintelui Filialei Judeţene Prahova  a  Asociaţiei Comunelor din România,  în 

țară sau străinătate în legătură cu interesele  acesteia și ale membrilor A.Co.R.  

(2) Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport aferente personalului din cadrul  

Filialei Judeţene Prahova  a  Asociaţiei Comunelor din România care solicită cheltuieli pentru 

deplasarea din comuna Cornu (sediul filialei) sau Palatul Administrativ Ploiești (birou 

compartiment audit)  la locul de muncă şi/sau retur.  

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 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/

