
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU  

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea aderării comunei Secăria la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de 
utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „MĂGURA”  și 

mandatarea primarului comunei Cornu să semneze statutul revizuit al asociației  
  
             Analizând temeiurile juridice respectiv prevederile: 
a) art.89 alin.(1) și (2), art. 90 alin.(1), art.91 alin.(6), 129 alin.(1) și alin.(2) lit.e) coroborate cu 
alin.(9) lit.c), precum și cele ale  art.132 și art.605 din Codul administrativ aprobat prin  Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019;  
b) Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) art. 11, 12, art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. e) şi alin. (7) lit. c), art. 37  şi art. 115 alin. (3) şi alin. (5) – 
alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
d)art.8 alin.(3), lit.”c”, art.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor publice comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
e)prevederile art.13, art.17, alin.(2), lit.”h”, art.20, alin.(3)  şi art.32, alin.(1) din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 
„Măgura”coroborat cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005 
e) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.68 din 6  noiembrie 2013, privind constituirea 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare „Măgura”, cu modificările şi completările ulterioare; 

văzând adresa nr.14/24.09.2019 transmisă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de 
utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Măgura”, înregistrată la 
Primăria comunei Cornu sub nr.7643/24.09.2016, 

ținând cont de adresa nr.13/24.09.2019 elaborată de societatea utilități Apaserv Cornu SRL 
care conține analiza tehnico-economică a serviciului de alimentare cu apă a comunei Secăria și 
propunerea de acceptare a comunei Secăria ca membră a asociației; 

   având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7652/24.09.2019 însoțit de: 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.7651/24.09.2019; 
b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort, înregistrat sub nr.7655/24.09.2019; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, comisia pentru pentru dezvoltare 
economică-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire comunală, servicii 
publice, societăţi comerciale, cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern, 
d) raportul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, comisia pentru administraţie publică 
locală, juridică, disciplină, ordine şi linişte publică; 
              în temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.f) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din 
Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1.- Aprobă aderarea comunei Secăria la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de 
utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Măgura”. 



 
                   Art.2.- (1)Aprobă revizuirea Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de 
utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Măgura”, ca urmare a aderării 
comunei Secăria. 

(2)Consiliul Director al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi 
publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Măgura” se modifică și va avea un 
număr de 4 membri aleși din rândul membrilor adunării generale a asociaților și un președinte. 

(3) Comisia de Cenzori a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi 
publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Măgura” va fi formată din: președinte 
(expert contabil) și un membru. 

     Art. 3 -  Se acordă mandat special domnului Cornel NANU, primarul comunei Cornu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Măgura” hotărârile privind: 

a) aderarea comunei Secăria la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Măgura”; 

b) majorarea patrimoniului iniţial al Asociaţiei; 
c) alegerea noilor organe de conducere ale Asociaţiei; 
d) revizuirea Statutului Asociaţiei ca urmare a aderării comunei Secăria la asociație, precum și 

orice alte modificări ale Statutului devenite necesare ca urmare a modificărilor legislative; 
e) numirea unei Comisii de cenzori a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice 

pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Măgura”, care va fi formată din: 
președinte (expert contabil) și un membru 

f) acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului director pentru perioada încheiată 
pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale; 

g) aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciului, consolidat şi armonizat pentru 
întreaga arie a Serviciului; 

h) modificarea Contractului de delegare a Serviciului de alimentare cu apă și canalizare; 
Art. 4. -  Se împuterniceşte domnul Cornel NANU, primarul comunei Cornu, să semneze 

în numele şi pe seama Consiliului Local Cornu, modificările la Statutului Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Măgura”, 
survenite ca urmare a adoptării prezentei hotărâri. 

Art.5- Se împuterniceşte Dl. Nicolae SAVU, viceprimarul comunei Cornu, să 
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Statutului Asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 
„Măgura”, la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei municipiului Câmpina. 

 
     Art.6. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU;, 
-Director executiv, doamna Alina-Elena NISTORICĂ, 
-Asociația de dezvoltare intercomunitară MĂGURA, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
                                          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                 Nicolae ZIDARU                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                  SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                                    Daniela IANCU 
Cornu, 24 septembrie 2019 
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