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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 30 ianuarie 2018, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local, convocată de îndată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.57 din data de 25 ianuarie 2018. 

Secretarul comunei Cornu face apelul nominal, rezultând că la şedinţă participă un 
număr de 10 consilieri din totalul de 13, conform registrului de prezenţă şi constatând că 
aceasta este legal constituită. Lipsesc motivat: domnul Sorin ISAR și domnul Ștefan CÎRCIU 
(deplasări în interesul serviciului) și domnul Marius IANCU, care a anunțat că va întâzia câteva 
minute. La şedinţă mai participă: domnul Cornel NANU, primarul comunei,  doamna Alina 
NISTORICĂ, cu atribuţii delegate director executiv Primăria Cornu și domnul Valentin 
MARINICP, șef serviciu utilități publice. 

Doamna Angelica-Elena IONESCU, preşedintele de şedinţă ales pentru 3 şedinţe 
consecutive, supune aprobării consilierilor ordinea de zi, aşa cum a fost formulată în 
convocator: 

1) Analiza şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
comunei Cornu din data de 20.12.2017; 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe trimestrul 
IV  anul 2017– iniţiat de primar; 

3) Proiect de hotărâre privind utilizare excedent bugetar 2017– iniţiat de primar; 
4) Proiect de hotărâre aprobare drepturi bănești personal didactic care solicită chletuieli 

pentru deplasări pentru lunile noiembrie-decembrie 2017– iniţiat de primar; 
5) Proiect de hotărâre aprobare raport activitate desfășurată de asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2017– iniţiat de primar; 
6) Proiect de hotărâre aprobare plan de acțiuni și lucrări de interes local și persoanele care 

urmează să efectueze acțiuni și lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001– iniţiat de 
primar; 

7) Proiect de hotărâre aprobare plan pentru asigurarea resurselor umane, materiale și 
financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2018– iniţiat de primar; 

8) Proiect de hotărâre privind organizare rețea școlară a unităților de învățământ din comuna 
Cornu în anul școlar 2018-2019– iniţiat de primar; 

9) Proiect de hotărâre aprobarea prelungire prin act adițional a duratei Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare încheiat cu societatea Floricon Salub SRL– 
iniţiat de primar; 

10)   Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a unor forme de sprijin 
financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult din comuna Cornu– iniţiat de primar; 

11)   Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor 
profesionale individuale pentru secretarul comunei, pentru anul 2017– iniţiat de primar; 

12)   Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului elaborat de primarul comunei privind 
starea economică, socială și de mediu a comunei Cornu pe anul 2017– iniţiat de primar; 

13) Alte probleme curente ale administraţiei publice locale, care se supun dezbaterii 
Consiliului local. 

 
             Preşedintele şedinţei întreabă dacă mai sunt şi alte probleme pentru ordinea de zi.   

Întrucât nu mai sunt alte propuneri ordinea de zi este supusă votului şi aprobată de 
către Consiliul local cu 10 voturi Pentru. 

La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 
data de 20.12.2017.  

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: solicit corectarea nr. de voturi Pentru la punctele 

16.3 și 16.4 - Diverse, deoarece eu am plecat mai devreme de la ședință și nu am votat. 
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Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal, corectat. 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea contului de 

execuție a bugetului local pe trimestrul IV  anul 2017– iniţiat de primar. Comisia de specialitate 
nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente. Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 3  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind utilizare 

excedent buget local 2017– iniţiat de primar. Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local 
prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente. Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobare drepturi 

bănești personal didactic care solicită chletuieli pentru deplasări pentru lunile noiembrie-
decembrie 2017– iniţiat de primar. Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului local 
prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente. Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 5 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobare 

raport activitate desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 
2017– iniţiat de primar. Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului local prezintă aviz favorabil 
la acest proiect de hotărâre. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente. Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 10 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 6 pe ordinea de zi se ia în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobare 

plan de acțiuni și lucrări de interes local și persoanele care urmează să efectueze acțiuni și lucrări 
de interes local conform Legii nr.416/2001 – iniţiat de primar. Comisia de specialitate nr. 2 a 
Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente. Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
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Se trece la punctul 7 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobare plan pentru 
asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de 
urgență pe anul 2018 – iniţiat de primar. Comisiile de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului local 
prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente. Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 8  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind organizare 

rețea școlară a unităților de învățământ din comuna Cornu în anul școlar 2018-2019 – iniţiat de 
primar. Comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la 
acest proiect de hotărâre. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente. Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 9  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

prelungirii prin act adițional a duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
salubrizare încheiat cu societatea Floricon Salub SRL – iniţiat de primar. 

Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de 
hotărâre.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente. Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 10 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de stabilire a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de 
cult din comuna Cornu – iniţiat de primar. Comisiile de specialitate nr. 1 și 2 ale Consiliului local 
prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Domnul consilier Marius IANCU solicită permisiunea de a intra în sala de ședință pentru 
a participa în continuare la lucrările acesteia. Președintele de ședință aprobă. 

 Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de 
hotărâre. 

 Președintele comisiei nr. 1, domnul Iulian Voica propune ca domnul Ioan MANTA să 
facă parte din Comisia de evaluare a solicitărilor de sprijin financiar. Propunerea sa este 
aprobată cu 11 voturi Pentru. Tot domnul Iulian Voica propune ca domnul Nicolae ZIDARU să 
facă parte din Comisia de soluționare a contestațiilor. Propunerea sa este aprobată cu 11 voturi 
Pentru. 

Se supune la vot propunerea inițiatorului de a se aloca suma totală de 40.000 lei de la 
bugetul local pentru solicitările de sprijin financiar unități de cult în anul 2018. Propunerea 
este aprobată cu 10 voturi Pentru și 1 vot Împotrivă (Ioan MANTA). 

Domnul consilier Gabriel IANCU : În satul Cornu de Sus au început reparațiile gardului de 
la cimitir. În anul 2017 s-a alocat suma de 25.000 lei, sumă insuficientă. Propun ca în acest an să  
alocăm întreaga sumă de 40.000 lei către Parohia Cornu de Sus, pentru a finaliza lucrările la 
gard. La fel s-a procedat în alți ani când s-au alocat sume mai mari către celorlalte unități de cult 
pentru a efectua lucrări de investiții sau reparații. 

Doamna Daniela IANCU, secretarul comunei: modul de acordare a sumelor este 
reglementat prin Regulamentul anexat proiectului de hotărâre; fiecare unitate de cult depune 
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solicitări, care vor fi analizate de către comisia constituită iar propunerile comisiei vor fi 
transmise Consiliului Local pentru a se stabili cuantumul sprijinului financiar pentru fiecare 
solicitant. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente. Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 11 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind propunerea 

calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, 
pentru anul 2017– iniţiat de primar. Comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului local prezintă 
aviz favorabil la acest proiect de hotărâre.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente. Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 12 pe ordinea de zi se ia în dezbatere proiectul de hotărâre privind însușirea 

raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială și de mediu a comunei 
Cornu pe anul 2017– iniţiat de primar. Comisiile de specialitate nr. 1,2 şi 3 ale Consiliului local 
prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre.  

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul Iulian VOICA: Analizând raportul prezentat am constatat că veniturile atrase la 

buget în ultimul an au fost foarte mari; am avut un buget de peste 15 milioane lei, de 3 ori mai 
mare decât veniturile proprii +cotele defalcate. S-au atras sume considerabile atât din fonduri 
europene cât și din fonduri de la bugetul de stat. Eu personal vă felicit pentru activitatea 
desfășurată în anul 2017 și vă doresc succes în continuare. 

Domnul Cornel NANU mulțumește pentru cuvintele adresate de domnul consilier Iulian 
VOICA. Prezintă o serie de lucrări care se află în implementare și stadiul de execuție, precum și 
obiectivele noi de investiții, reparații și dotări pe care le propune Consiliului Local – pentru a fi 
demarate în anul 2018. 

Domnul Gabriel IANCU: Cu scuze.... dar nu am identificat nicio lucrare pentru satul Cornu 
de Sus. Puteți enumera care sunt acestea? 

Domnul Cornel NANU: Da, sunt mai multe... În satul Cornu de Sus avem în implementare 
proiectul de modernizare de drumuri pe fonduri europene, respectiv străzile Gorunului, Morii, 
Independenței, Grindului, Sinoiului – cu teremen de finalizare decembrie 2018, str.Mihai Viteazu a 
fost finalizată in dec.2017. Aleea Iancului din Cornu de Sus intră în proiectul de modernizare 
programat pentru anul 2018 (proiectare). La fel și strada Pomilor, care se duce și în satul Cornu 
de Sus. Pentru satul Cornu de Sus am achiziționat toate lămpile de iluminat stradal, noi (cu LED-
uri), acestea urmează a fi montate în perioada următoare. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Doamna consilier Domnica Mihaela CHIRICĂ cere permisiunea de a pleca de la ședință, 

întrucât a fost chemată la servici la spital (gardă UPU).  
Președintele de ședință îi aprobă plecarea de la ședință, fiind epuizate proiectele de 

hotărâri inițiate de pe ordinea de zi. 
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Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
13.1. Se analizează cererea domnului Radu MILEA, medic veterinar înregistrată sub 

nr.10148/27.12.2017 care solicită aprobare contract de comodat pentru dispensarul veterinar, 
pe o perioadă de 2 ani.  

Cererea se supune la vot, se aprobă cu 10 voturi Pentru. 
13.2. Se analizează cererea Scolii gimnaziale prof.Cristea Stănescu, înregistrată sub 

nr.532/16.01.2018, care solicită alocarea sumei de 2210 lei – indemnizație de instalare 
profesor Amalia MĂRGĂRIT. Cererea se supune la vot, se aprobă cu 10 voturi Pentru. 

13.3. Se analizează cererea d-lui Mihai-Laurențiu VOICILĂ, administrator al societății 
ATLAS MAGAZINUL TĂU, înregistrată sub nr.459/15.01.2018, prin care se solicită aviz și 
program de funcționare punct de lucru Cornu de Jos, nr.740 – magazin alim.: Luni-Vineri 7.00-
21.00; Sâmbătă-Duminică: 8.00-16.00. 

Domnul primar propune următoarele : acordarea avizului de principiu condiționată de 
amplasarea a două pubele de gunoi la intrarea în managzin, încheierea contractului de 
salubritate cu operatorul licențiat pe raza comunei Cornu și obținerea avizelor/acordurilor 
legale de funcționare din partea instituțiilor abilitate. 

Se supune la vot propunerea domnului primar: 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
13.4. Se analizează cererea d-nei Corina HORJEA, administrator al societății CORADY 

CONS, înregistrată sub nr.675/19.01.2018, prin care se solicită aviz și program de funcționare 
punct de lucru Cornu de Jos, nr.949 magazin alim.: Luni-Vineri 8.00-17.00; Sâmbătă-Duminică: 
8.00-13.00. 

Domnul primar propune următoarele : acordarea avizului de principiu condiționată de 
amplasarea a două pubele de gunoi la intrarea în managzin, încheierea contractului de 
salubritate cu operatorul licențiat pe raza comunei Cornu și obținerea avizelor/acordurilor 
legale de funcționare din partea instituțiilor abilitate. 

Se supune la vot propunerea domnului primar: 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
13.5. Se analizează adresa doamnei Elena IORGA, înregistrată sub nr.221/8.01.2018 

prin care solicit a se notifica Mănăstirea referitor la actualizare cadastru în condițiile existenței 
drumului de exploatare DE 536, conform plan parcelar valabil 2003….. 

Domnul primar propune următoarele: să i se comunice doamnei Iorga răspunsul că 
suntem de acord cu actualizarea cadastrului de către Mănăstire și acest răspuns se va 
transmite și conducerii Mănăstirii. În cazul în care conducerea Mănăstirii nu va fi de acord cu 
cele propuse, doamna Iorga se poate adresa instanțelor de judecată. Propunerea se supune la 
vot, se aprobă cu 10 voturi Pentru. 

13.6. Se ia act de adresa ANRSCUP nr.513038/7.12.2017, înregistrată la Primăria 
comunei Cornu sub nr.9964/19.12.2017 privind obligația autorităților administrației publice 
locale de a organiza/înființa serviciul de iluminat public local, în condițiile legii și a reglementa 
modulitatea de gestiune a acestui service. Domnul primar supune la vot demararea procedurii 
de organizare a serviciului de iluminat public local. Propunerea se supune la vot, se aprobă cu 
10 voturi Pentru. 

Întrucât nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi şi nici înscrieri la cuvânt, doamna 
Angelica Elena IONESCU, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei.    

 
                                                           Preşedintele de şedinţă, 
                   Angelica Elena IONESCU     
            

               Secretarul comunei Cornu,                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                              Daniela IANCU 
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