
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

 HOTĂRÂRE NR.15 din 20.02.2020 
privind constituirea unei comisii mixte de analiză și verificare a solicitărilor de sprijin financiar 
depuse de unitățile de cult cult din comuna Cornu, aparţinând cultelor religioase recunoscute 

din România, în vederea acordării unor sume de la bugetul comunei Cornu în anul 2020 
       

  Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
a)art.127 alin.(3), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit. b) și d), coroborate cu alin.(4) lit.a) și alin.(8) lit.a) din 
Codul administrativ aprobat prin  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;  
b)art. 55 alin.(9) din legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 
c)Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
d)Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, cu modificările şi completările ulterioare;  
e)Hotărârii de Guvern nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
f)Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr. 9/30.01.2019, privind aprobarea Regulamentului 
de stabilire a unor forme de sprijin financiar de la bugetul comunei Cornu pentru unităţile de cult din 
comuna Cornu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, constituirea comisiei de 
selecţie a solicitărilor de sprijin financiar, precum şi a comisiei de soluţionarea contestaţiilor; 

analizând cererea depusă de stareța Mănăstirii Sf.Ioan Evanghelistul și Sf.Cuv Eufrosina 
Cornu, înregistrată la Primăria comunei Cornu sub nr.895/4.02.2020; 

      luând act de : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.966/6.02.2020; 
b) raportul de specialitate elaborat de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 973/6.02.2020; 
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 şi protecţie socială 
învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, tineret, sport; 

în temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

 
CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre 

 
Art.1.- Se constituie și se organizează, din inițiativa primarului comunei, Comisia mixtă de 

analiză și verificare a solicitărilor de sprijin financiar depuse de unitățile de cult cult din comuna 
Cornu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în vederea acordării unor sume de la 
bugetul comunei Cornu în anul 2020. 

 
Art.2.- (1) Comisia constituită potrivit art.1 are următoarea componență: 

a) Ioan MANTA, consilier local; 
b) Gabriel-Luigi IANCU, consilier local; 
c) Marius IANCU, consilier local; 
d)Mihaela CHIRIAC, inspector compartiment urbanism; 
e)Elisabeta IONESCU, inspector compartiment cheltuieli. 



(2) Secretariatul Comisiei prevăzută la alin.(1) este asigurat de către doamna Elena-
Irina BARBU, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, care va 
pune la dispoziția comisiei toate documentele și informațiile solicitate de către membrii acesteia și 
va redacta raportul final. 

 
Art.3.- (1) Comisia mixtă de analiză și verificare a solicitărilor de sprijin financiar depuse de 

unitățile de cult din comuna Cornu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în 
vederea acordării unor sume de la bugetul comunei Cornu în anul 2020, își desfășoară activitatea până 
la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Cornu din luna martie 2020, când va prezenta un 
raport final care va conține propunerile concrete privind sumele ce se vor acorda de la bugetul local al 
comunei unităților de cult solicitante. 

            (2) Comisia mixtă analizează solicitările de sprijin financiar depuse de unitățile de cult 
din comuna Cornu în conformitate cu prevederile Regulamentului de stabilire a unor forme de sprijin 
financiar de la bugetul comunei Cornu pentru unităţile de cult din comuna Cornu, aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 
9/30.01.2019 și a actelor normative incidente. 

            (3) În baza  raportului final elaborat de către comisie, se va stabili sprijinul financiar ce 
se va acorda fiecărei unități de cult în anul 2020, prin hotărâre a Consiliului local. 

   
Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 

Cornu, prefectului județului Prahova și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la Monitorul Oficial 
al comunei Cornu pe site-ul Primariei comunei www.primariacornu.ro .  

 
 

președintele de ședință, 
Angelica-Elena IONESCU 
……………………………… 

 

contrasemnează pentru legalitate: 
secretarul general al comunei Cornu 

Daniela IANCU 
……………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariacornu.ro/

