
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU                                                                           
                                                                                                                 

HOTĂRÂRE 
privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării 

obiectivului de investiţii de interes public ” Furnizare grătar vertical NOGGERATH cu 
șnec-stație epurare” 

 
         Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.d)  coroborat cu alin (7) lit.n), din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
b) art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

luând act de de proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10325/17.12.2019 însoțit de : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.10324/17.12.2019; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr.10326/17.12.2019; 
c) raportul conţinând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, 
comisia 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 conţinând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, 
comisia pentru administraţie publică locală, juridică, disciplină, ordine şi linişte publică, 

  văzând Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.157/16.12.2019, privind asocierea 
judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului 
Prahova pe anul 2019  în vederea realizării unor obiective de interes public, 

în temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit. f) și cele ale 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. - Se aprobă asocierea Comunei Cornu cu Judeţul Prahova în vederea realizării 

obiectivului de investiţii de interes public ”Furnizare grătar vertical NOGGERATH cu șnec-
stație epurare”. 

Art.2. – Se aprobă participarea Comunei Cornu cu suma de 10.000 lei (în anul 2019) 
pentru finanţarea investiţiei prevăzute la art.1. 

Art.3. – Se împuterniceşte Primarul comunei Cornu pentru semnarea contractului de 
asociere cu judeţul Prahova. 

Art.4 -  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. 
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                                                       Nicolae TUDOR 
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                       SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
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