
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 
Compania Naţională de Investiţii ″C.N.I.″ S.A., a amplasamentului şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip „Construire bazin de 
înot didactic în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, strada Aniniș nr.17, judeţul Prahova” 

  
             Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 5 lit.cc), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.b) c) și d) coroborate cu alin.(4) lit.f), alin.(6) lit.b) alin. (7) 
lit. a), e) și f), precum și cele ale  art.362 alin.(3) din Codul administrativ aprobat prin  Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019;  
b) art. 35 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
c) Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C. N. I." 
S.A., cu modificările şi completările ulterioare; 
              având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7395/16.09.2019 însoțit de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
7393/16.09.2019, 
b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, înregistrat 
sub nr.  7396/16.09.2019, 
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. 2 a Consiliului Local, comisia pentru muncă și protecție socială, 
învățământ, sănătate, familie, activități social culturale, culte, protecție copii, tineret, sport, 
e) raportul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, comisia pentru administraţie publică 
locală, juridică, disciplină, ordine şi linişte publică; 

ținând seama de: 
a)adresa Companiei Naționale de Investiții ″C.N.I.″ S.A – Direcția Investiții-Deparatamentul Sport, 
Învățământ, Cultură nr.12514 din 18 iulie 2019, înregistrată la Primăria comunei Cornu sub nr.5988 din 
22 iulie 2019; 
b)ghidul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) prin care se pot 
realiza obiective de investiții în conformitate cu prevederile Anexei 3 din O.G.nr. 25/2001 cu 
modificările și completările ulterioare, publicat pe site-ul www.cni.ro;  
c)Strategia de Dezvoltare locală a comunei Cornu pe  perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Cornu nr. 70 din 22 decembrie 2014 – proiecte prioritare: Realizarea şi 
modernizarea infrastructurii sportive şi recreative din Comuna Cornu; 

analizând certificatul de urbanism nr.42 din 3 iunie 2019 eliberat de Primăria comunei Cornu în 
scopul obținerii autorizației de construire pentru investiția „Bazin de înot didactic în comuna Cornu, sat 
Cornu de Jos, strada Aniniș nr.17, judeţul Prahova”. 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și alin.(3) și 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. - (1) Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A, pe bază de protocol, a terenului situat în 
localitatea Cornu, satul Cornu de Jos, judeţul Prahova, aflat în proprietatea privată a comunei Cornu, în 
suprafaţă de 1760 mp, identificat potrivit Cărţii funciare nr. 20945 şi număr topo/cadastral 20945, liber 
de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către "C.N.I." S.A a obiectivului de investiţii 
Proiect tip- „Construire bazin de înot didactic în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, strada Aniniș nr.17, 
judeţul Prahova”.  
                            (2) Terenul în suprafaţă de 1760 mp este situat în intravilanul comunei Cornu şi face 
parte din imobilul în suprafaţă totală de 28244 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 20945 Cornu, 
nr. topo/cadastral 20945, conform Anexei la prezenta hotărâre.  
 

Art. 2. - Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor vigoare.  

 
Art. 3. - Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al comunei Cornu a 

cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (energie electrică, apă-canal, gaze naturale, etc). 
 
 Art.4. - Consiliul Local al comunei Cornu se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de 

teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 
 
 Art. 5. - Consiliul Local al comunei Cornu se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a 

obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani.  
 
Art.6. - Se împuternicesc Primarul/Viceprimarul comunei Cornu şi aparatul de specialitate să 

semneze protocolul de predare-primire a imobilului - teren, în suprafaţă de 1757,315 mp, ce se va 
încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
Art. 7. - Primarul/Viceprimarul comunei Cornu şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate 

aduc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

Art.8. - 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, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
                                          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                    Nicolae ZIDARU                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                                                     SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                  Daniela IANCU 
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