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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 

PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 27 februarie 2018, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 

ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.70 din data de 22  februarie 2018. 

Secretarul comunei Cornu face apelul nominal, rezultând că la şedinţă participă un 
număr de 12 consilieri din totalul de 13, conform registrului de prezenţă şi constatând că 
aceasta este legal constituită. Domnul consilier Nicolae SAVU a anunțat că întârzie câteva 
minute, venind din deplasare interes serviciu. La şedinţă mai participă: domnul Cornel NANU, 
primarul comunei și  doamna Alina NISTORICĂ, cu atribuţii delegate director executiv Primăria 
Cornu . 

Secretarul comunei anunță că este necesară numirea unui nou președinte de ședință, 
deoarece a expirat mandatul doamnei Angelica-Elena IONESCU, preşedintele de şedinţă ales în 
luna noiembrie 2017 pentru 3 şedinţe consecutive. 

Domnul consilier Nicolae Tudor propune pe domnul Iulan VOICA. Nu mai sunt alte 
propuneri. Domnul Iulian Voica este ales cu 12 voturi Pentru. 

Domnul consilier Iulian VOICA, președintele de ședință ales, mulțumește pentru 
încrederea acordată și preia conducerea ședinței. Apoi 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 30.01.2018; 

2) Proiect de hotărâre privind numirea președintelui de ședință– iniţiat de primar; 
3) Proiect de hotărâre aprobare drepturi bănești personal didactic care solicită cheltuieli 

pentru deplasări pentru luna ianuarie 2018– iniţiat de primar; 
4) Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL 

SPORTIV „KOKKI” în anul 2018– iniţiat de primar; 
5) Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL 

SPORTIV DE DREPT PRIVAT în anul 2018– iniţiat de primar; 
6) Proiect de hotărâre pentru validarea Dispozitiei primarului comunei nr.251 din 21 

decembrie 2017, privind rectificarea bugetului local pe anul 2017– iniţiat de primar; 
7) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018– iniţiat de primar; 
8) Proiect de hotărâre privind închirierea pajiştilor permanente aflate în proprietate 

privată a comunei Cornu – iniţiat de primar; 
9) Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.4 la Hotărârea 

Consiliului Local  al comunei Cornu nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I „Măgura” să 
delege gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul 
UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.– iniţiat de primar; 

10) Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiţii „EXTINDERE CANALIZARE PE STRADA TOPŞENILOR DIN 
COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”– iniţiat de primar; 

11) Proiect de hotărâre privind modificarea cofinanţării obiectivului de investiţie 
„EXTINDERE CANALIZARE PE STRADA TOPŞENILOR DIN COMUNA CORNU”– iniţiat de 
primar; 

12)   Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiţii „MODERNIZARE STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PCT.PODU-
LAT PÂNĂ LA POARTĂ MĂNĂSTIRE +100 METRI  ÎN COMUNA CORNU”– iniţiat de 
primar; 

13)   Proiect de hotărâre privind modificarea cofinanţării obiectivului de investiţie 
„MODERNIZARE STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PCT.PODU-LAT PÂNĂ LA POARTĂ 
MĂNĂSTIRE +100 METRI  ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”– iniţiat de primar; 
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14) 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.  
Domnul primar propune  completarea proiectului ordinii de zi cu un nou proiect, privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza SF, aferentă obiectivului de 
investiţii  ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE 
SPORT, DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA- ETAPA 1”. Acest proiect este necesar 
urgent pentru accesare de fonduri europene prin PNDR. 

Întrucât nu mai sunt alte propuneri ordinea de zi completată este supusă votului şi 
aprobată de către Consiliul local cu 12 voturi Pentru. 

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

data de 30.01.2018.  
Nu sunt observații, nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 2 pe ordinea de zi: proiectul de hotărâre privind numirea președintelui de 

ședință. Comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect 
de hotărâre. 

Proiectul a fost deja aprobat de consilieri, cu 12 Voturi Pentru. 
 

La punctul 3  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobare 
drepturi bănești personal didactic care solicită cheltuieli pentru deplasări pentru luna ianuarie 
2018– iniţiat de primar. Comisiile de specialitate nr. 1 și 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii 

financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV „KOKKI” în anul 2018– iniţiat de primar. Comisiile de 
specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Ioan MANTA: îl rog pe domnul primar, în calitate de ordonator 

principal de credite,  să ne explice cum a gândit alocarea de fonduri pentru structurile sportive. 
Domnul primar: Așa cum am explicat și în ședința anterioară, bugetul pe anul 2018 a fost 

construit astfel încât să asigurăm sumele necesare bugetului de dezvoltare, deoarece avem foarte 
multe proiecte în implementare, pentru care trebuie să asigurăm cofinanțare de la bugetul local; 
avem două proiecte pe fonduri europene și 5 proiecte pe fonduri guvernamentale pentru care 
sunt semnate contracte de finanțare.Deasemenea am mai prevăzut bani pentru alte proiecte noi, 
care sunt detaliate în proiectul de buget (Anexa 4). Pentru bugetul de funcționare suntem obligați 
să reducem cheltuielile, deoarece veniturile din cote defalcate s-au diminuat foarte mult. După ce 
am asigurat fondurile necesare pentru funcționare, am constatat că trebuie să diminuăm și 
sumele pe care le alocăm de obicei, anual, către capitolele sport și religie. Propunerea mea pentru 
susținerea financiară a Asociației KOKKI în anul 2018 este cu suma de 12.000 lei (karate) și 
pentru asociația de drept privat secția fotbal 75.000 lei. 

Domnul consilier Marius IANCU: propun să susținem financiar secția de karate cu suma 
de 20.000 lei, măcar pentru deplasările în străinătate. 
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Domnul consilier Gabriel IANCU: eu vreau să știu punctul de vedere al Curții de Conturi 
referitor la legalitatea acordării de sume pentru sport. 

Doamna Daniela IANCU, secretarul comunei: pot să vă spun că auditorii Camerei de 
Conturi Prahova au verificat ultimii 3 ani și nu au avut niciun fel de observații privind finanțarea 
asociațiilor sportive. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea domnului 
primar – alocare 12.000 lei pentru structura sportivă de karate. 

Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 2 (Marius IANCU, Dan ALEXANDRU). 
Abţineri : 1 (Sorin ISAR).  
 
La punctul 5 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT în anul 2018– 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 cu propunerea domnului primar – alocare 75.000 lei 
pentru structura sportivă de fotbal. 

Voturi Pentru : 12 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 6 pe ordinea de zi se ia în dezbatere proiectul de hotărâre pentru validarea 

Dispozitiei primarului comunei nr.251 din 21 decembrie 2017, privind rectificarea bugetului 
local pe 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Domnul consilier Nicolae SAVU solicită permisiunea de a intra la dezbateri. Președintele 

de ședință îi acordă permisiunea. 
 
Se trece la punctul 7 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 

local pe anul 2018 – 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 8  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind închirierea 

pajiştilor permanente aflate în proprietate privată a comunei Cornu – 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
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La punctul 9  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre pentru modificarea și 
completarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local  al comunei Cornu nr.34/2014, privind 
mandatarea A.D.I „Măgura” să delege gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către 
operatorul UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. – 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 10 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind reactualizarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „EXTINDERE CANALIZARE PE 
STRADA TOPŞENILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA” – 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 11 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

cofinanţării obiectivului de investiţie „EXTINDERE CANALIZARE PE STRADA TOPŞENILOR DIN 
COMUNA CORNU”– 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 12 pe ordinea de zi se ia în dezbatere proiectul de hotărâre privind 

reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „MODERNIZARE 
STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PCT.PODU-LAT PÂNĂ LA POARTĂ MĂNĂSTIRE +100 METRI  ÎN 
COMUNA CORNU”– 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 

Se trece la punctul 13 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
cofinanţării obiectivului de investiţie „MODERNIZARE STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PCT.PODU-
LAT PÂNĂ LA POARTĂ MĂNĂSTIRE +100 METRI  ÎN COMUNA CORNU”– 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  



  5  

 

 
La punctul 14 pe ordinea de zi se ia în dezbatere proiectul de hotărâre privind privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza SF, aferentă obiectivului de 
investiţii  ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE 
SPORT, DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA- ETAPA 1”– 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
 
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
15.1. Se analizează cererea d-lui Gheorghe BUȘĂ,  prin care se solicită aviz și program 

de funcționare punct de lucru Cornu de Jos, zona DN1 – vulcanizare. 
Domnul primar propune următoarele : acordarea avizului de principiu condiționată de 

amplasarea a două pubele de gunoi la intrarea în punctul de lucru, 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
15.2. Se analizează informarea Scolii gimnaziale prof.Cristea Stănescu, prin care se 

comunică numărul de elevi care ar putea beneficia de burse de merit având media generală 
peste 8,50. 

Domnul consilier Ioan MANTA: analizând prevederile legii privind acordarea de burse, 
precum și numărul de elevi care îndeplinesc condițiile de acordare, propun să promovăm un 
proiect de hotărâre pentru acordarea de burse de merit în următoarele condiții : să se acorde 
elevilor din clasele V-VIII, pentru  cei care au media peste 9,85; suma pentru bursă propun 25 
lei/săptămână/elev.  

Estimez 8 elevi care vor beneficia în aceste condiții, cu cca. 425 lei total pe semestru.  
Se supune la vot propunerea domnului consilier Ioan MANTA: 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 1 (Angelica IONESCU).  
 
 
15.3. Se analizează cererea Scolii gimnaziale prof.Cristea Stănescu, prin care se 

comunică sumele necesare de la buget pentru funcționarea unităților de învățământ. 
Domnul primar propune următoarele: o parte din sumele solicitate (burse sociale, 

deplasări, reparații parter școală, etc.) au fost deja incluse în bugetul aprobat. Pentru celelate 
solicitări propun să le analizăm în ședința viitoare, cu invitarea directorului școlii de a participa 
de ședință. 

Se supune la vot propunerea domnului primar: 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
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15.4. Domnul consilier Dan ALEXANDRU: 
- Ref. la aleea Speranței – în urma lucrărilor de modernizare s-a creat o groapă; locuitorii din 
zonă vă roagă să rezolvați această problemă; Tot pe aleea Speranței, nu s-au furnizat pubele de 
gunoi celor care au încheiat contracte; 
- Pe str. Gorunului s-a pripășit o cățea cu pui, care fură găini; vă rugăm să luați măsuri; 
- Familia Ichim are doi copii care vin la școală, nu ați fost bine informați. Haideți să încercăm să 
rezolvăm măcar iluminatul stradal, am înțeles că drumul nu se poate realiza. 
              Domnul primar: vom încerca să rezolvăm cu iluminatul stradal.  Deasemenea, vom 
continua cu balastarea străzii – cu pietriș. 
15.5. Domnul consilier Sorin ISAR: Vă sesisez faptul că sunt mai multe persoane care duc 
gunoaie menajere cu căruțele.... și sigur le aruncă în locuri nepermise.  
Domnul primar: Această problemă se va rezolva în perioada următoare, după finalizarea 
licitației de atribuire a contractelor de salubritate de către ADI Managementul deșeurilor. Se va 
ridica săptămânal gunoiul menajer și ar trebui să se rezolve această problemă. 
15.6. Domnul consilier Nicolae TUDOR : aș vrea să reluăm solicitarea noastră la Consiliul 
Județean de prelungire a Drumului Județean și în satul Cornu de Sus. 
Domnul primar: până acum am preferat ca străzile din satul Cornu de Sus să rămână la nivelul 
de străzi de interes local, pentru a accesa fonduri europene pentru modernizare. Strada 
principală Mihai Viteazu a fost modernizată pe toată lungimea, cu fonduri europene. Dacă era 
drum județean nu aveam această posibilitate. 
15.7. Domnul consilier Gabriel IANCU:  când se va efectua repartizarea fondurilor pentru 
unitățile de cult? 
Domnul primar: comisia poate intra în analize în următoarea perioadă, deoarece azi s-a aprobat 
bugetul și se cunosc sumele aprobate. 

 
Întrucât nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi şi nici înscrieri la cuvânt,  preşedintele 

de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei.    
 

                                                           Preşedintele de şedinţă, 
                               Iulian VOICA    
            

               Secretarul comunei Cornu,                                                                                                                                                                            


