
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2019 

 
         Analizând temeiurile juridice respectiv prevederile: 
a) art. 129 alin (1), alin.(2) lit.b),  coroborat cu alin.(4) lit.a), precum și pe cele ale art.88 din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
b)  Legii nr. 50/2019 pentru aprobarea  bugetului de stat pe 2019; 
c)  art 5 alin.(2), art.19(2), art.20 alin(1) lit.”c”, ar.49 alin.(12) şi art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,    
           ţinând seama de: 
a) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.21 din 23 aprilie 2019, privind aprobarea bugetului local al 
comunei Cornu pe anul 2019; 
b) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 41 din 11 iulie 2019 privind rectificarea bugetului local al 
comunei Cornu pe anul 2019; 
c) Hotarârea Consiliului Local alcomunei Cornu nr.52 in 24 septembrie 2019 privind rectificarea bugetului local al 
comunei Cornu pe anul 2019; 
d) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 65 din 26 noiembrie 2019 privind rectificarea bugetului local al 
comunei Cornu pe anul 2019; 
e) Hotarârea nr.157/16.12.2019 privind asocierea județului Prahova cu localitățile din județ, precum și alocarea unor 
sume din bugetul județului Prahova pe anul 2019 în vederea realizării unor obiective de interes public; 
f) Fișa cu indicatori pentru bugetul local conform Deciziei Directorului General al DGRFP Ploiești 
nr.6638/06.12.2019, înregistrată la Primăria comunei Cornu sub nr.10065/09.12.2019; 
        luând act de proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10371/18.12.2019 însoțit de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
10368/18.12.2019; 
b) raportul de specialitate întocmit de Direcţia pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative, înregistrat sub nr. 
10372/18.12.2019; 
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, 

În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și (3) 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 rectificarea bugetului local al comunei Cornu pentru anul 2019, conform 
Anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 -  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 TUDOR 

                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                       SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

                                                                                                                 Daniela IANCU 
Cornu, 18 decembrie 2019 
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