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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 20 martie 2018, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 
Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin Dispoziţia nr.77 
din 15 martie 2018. 

Secretarul comunei Cornu face apelul nominal, rezultând că la şedinţă participă un 
număr de 13 consilieri din totalul de 13, conform registrului de prezenţă şi constatând că 
aceasta este legal constituită. La şedinţă mai participă: domnul Cornel NANU, primarul 
comunei și  doamna Alina NISTORICĂ, inspector cu atribuţii delegate director executiv 
Primăria Cornu . 

Domnul consilier Iulian VOICA, președintele ales pentru trei ședințe, 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 27.02.2018; 

2) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018– iniţiat de primar; 
3) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare şi 

funcţionare a compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Cornu 
– iniţiat de primar; 

4) Proiect de hotărâre privind repartizarea sprijinului financiar alocat pentru anul 2018, 
de la bugetul comunei Cornu pentru unităţile de cult din comuna Cornu, aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România – iniţiat de primar; 

5) Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul 
administrativ al comunei Cornu– iniţiat de primar; 

6) 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 anunță că retrage proiectul de hotărâre de la punctul 4 de pe ordinea de zi, 
urmând a fi reluat într-o ședință ulterioară. 

Întrucât nu mai sunt alte propuneri ordinea de zi modificată(fără punctul 4) este supusă 
votului şi aprobată de către Consiliul local cu 13 voturi Pentru. 

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

data de 27.02.2018.  
Nu sunt observații, nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 2 pe ordinea de zi: proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

pe anul 2018. 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.  
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La punctul 3  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a compartimentului de asistenţă socială 
organizat la nivelul comunei Cornu – iniţiat de primar. Comisiile de specialitate nr. 1,2 și 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.  
 
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea de 

denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Cornu – iniţiat de primar. Comisiile 
de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de 
hotărâre. 

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Am o propunere să schimbăm denumirea pentru 

aleea Iancului în aleea Bălanului. 
Domnul consilier Nicolae ZIDARU: Am toată stima pentru familia Bălan dar nu a făcut 

nicio faptă deosebită pentru comuna Cornu. Propun să respingem propunerea domnului consilier 
Alexandru. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului consilier Dan ALEXANDRU. 
Voturi Pentru : 2 (Dan ALEXANDRU, Gabriel IANCU)  
Voturi Împotrivă : 10 
Abţineri : 1(Sorin ISAR).  
Domnul consilier Marius IANCU: Propun ca strada Bucureștii Noi să se redenumească str. 

București. 
Doamna secretar Daniela IANCU : În lista de denumiri sunt foarte multe străzi și alei care 

au fost déjà denumite prin hotărâri anterioare, iar aceste denumiri sunt publicate în Monitorul 
Oficial al României prin Hotărâre de Guvern. Multe străzi fac obiectul unor lucrări pe fonduri 
europene ; nu putem să le schimbăm denumirile acum, pe perioada de implementare. Menționez 
că proiectul de hotărâre a fost inițat pentru a fi avizat în mod special de comisiile de specialitate, 
acesta urmând a fi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local după obținerea avizului de la 
Instituția Prefectului, respectiv de la Comisia de atribuire de denumiri a județului Prahova. 

Domnul consilier Marius IANCU: îmi retrag propunerea. 
Nu mai sunt alte propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre 

sub forma promovată de inițiator. 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
 
5.1. Domnul Cornel NANU, primarul comunei explică motivele pentru care a retras 

proiectul de hotărâre privind repartizarea sprijinului financiar alocat pentru anul 2018, de la 
bugetul comunei Cornu pentru unităţile de cult din comuna Cornu, aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România: Comisia desemnată pentru analiza cererilor depuse pentru 
acordarea de sprijin financiar s-a întrunit din nou vineri, 16 martie 2018, după ce am trimis 
materialele pentru ședința de Consiliu local și a constatat că este necesară o amânare, pentru 
competarea unuia dintre cele două dosare depuse spre finanțare. 

Domnul consilier Ioan MANTA, președintele comisiei: Comisia a constatat că s-au depus 
două dosare cu cereri de finanțare, din partea Parohiei din satul Cornu de Sus și din partea 
Mănăstirii. Cererea mănăstirii a fost însoțită de toate documentele legale, însă avem rețineri în 
ceea ce privește oportunitatea de a se finanța de la bugetul local investiția centralei termice 
pentru casa de oaspeți. Cererea Parohiei Cornu de Sus canține o solicitare de sprijin financiar în 
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vederea finalizării gardului de la cimitir. Am apreciat ca oportună și necesară realizarea acestei 
lucrări, fiind în beneficiul tuturor locuitorilor. Însă devizul cu cantitățile de lucrări depus odată cu 
cererea de finanțare nu este cel prevăzut de lege, este un deviz pentru toată lucrarea, inclusiv 
cantitățile deja realizate în anii 2016-2017. Am propus amânarea luării unei decizii din partea 
Comisiei pentru a se solicita un deviz cu cantități de lucrări corect și concret, numai pentru 
lucrările rămase de executat. 

Domnul consilier Marius IANCU: Am avut discuții cu preotul din Cornu de Sus și mi-am 
dat seama că nu știe ce trebuie să facă; cum trebuie făcute documentele. Eu propun să îl sprijinim 
să depună documentația completă și actualizată, astfel încât să putem aloca fondurile necesare 
finalizării lucrărilor la gardul de la cimitir. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Eu am înțeles că mai are nevoie de 50.000 lei pentru 
finalizarea lucrărilor. 

Domnul Cornel NANU: Situația este neclară, deoarece pentru această lucrare Parohia a 
solicitat fonduri din anul 2016, pe un deviz cu o listă de cantități în valoare de 77.000 lei, din care 
s-au alocat de la bugetul local 35.000 lei în anul 2016 și 25.000 lei în anul 2017 (în total 60.000 
lei). În acest an a solicitat încă 50.000 lei tot pe același deviz în valoare totală de 77.000 lei. 
Deoarece nu a actualizat documentația, diferența de alocat ar fi de numai 17.000 lei. Nu este clar 
pentru care cantități solicită încă 50.000 lei! 

Domnul consilier Ioan MANTA: Propun să fiți de acord cu transmiterea unei solicitări 
către Parohia Cornu de Sus prin care să le cerem să prezinte un deviz actualizat pentru lucrările 
rămase de executat pentru finalizarea lucrărilor la gardul de la cimitir. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului consilier Ioan MANTA. 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
5.2. Se analizează cererea Mănăstirii Sf.Ioan Evanghelistul și Sf.Cuv.Eugrosina, 

înregistrată sub nr. 2128/9.03.2018, prin care solicită sprijin pentru racordarea clădirilor 
mănăstirii la rețeaua de gaze a comunei. 

Domnul consilier Nicolae ZIDARU: având în vedere că au solicitat fonduri pentru centrala 
termică a casei de oaspeți în acest an propun să nu mai acordăm alte fonduri. 
              Doamna Daniela IANCU, secretarul comunei: Conform prevederilor legale în vigoare, 
respectiv Ordonanța Guvernului nr.82/2001 și Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, din bugetul 
comunei Cornu se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult 
destinate: -intretinerii si functionarii unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri mici; 
-construirii, in conditiile aprobarii documentatiilor tehnico-economice potrivit reglementarilor in 
vigoare, precum si repararii lacasurilor de cult; 
-conservarii si intretinerii bunurilor de patrimoniu apartinand cultelor religioase. 

Nu sunt prevăzute alocări financiare pentru racorduri și instalații. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot cererea Mănăstirii. Aceasta este respinsă cu 

unanimitate voturi : 
Voturi Pentru : 0  
Voturi Împotrivă : 13 
Abţineri : 0.  
 
5.3. Se analizează informarea societății Gemial K-Proconstruct SRL Breaza, înregistrată 

sub nr. 2361/19.03.2018,  prin care  solicită închiriere/concesionare teren în suprafață de 
2100 m.p. situat în zona DN1 lângă microhidrocentrala de lângă pod Breaza. 

Domnul Cornel NANU: După cum știți noi avem deficit de terenuri. Cele pe care le deținem 
le păstrăm pentru investiții care să aducă locuri de muncă. Cererea ar trebui respinsă. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot cererea societății Gemial K-Proconstruct SRL 
Breaza. Aceasta este respinsă astfel : 

Voturi Pentru : 0  
Voturi Împotrivă : 12 
Abţineri : 1(Ioan MANTA).  
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5.4. În ședința precedentă consilierii locali au solicitat să fie invitat directorul școlii 

gimnaziale pentru a se analiza situația bugetului pe anul 2018 și solicitările de fonduri de la 
bugetul local. 

Doamna director Raluca STANCIU: Fondurile de la bugetul de stat se alocă în funcție de 
nr.de elevi care frecventează școal (finanțare per capita). Aceste sunt destinate cheltuielilor cu 
salariile și cheltuielilor cu funcționarea curentă și întreținerea unităților de învățământ(gaze, 
telefon, electricitate, apă, etc.). De la bugetle locale se pot aloca fonduri pentru transportul 
elevilor, transportul cadrelor didactice, burse școlare precum și pentru lucrări de reparații, 
investiții și dotări ale unităților școlare. 

Domnul consilier Iulian VOICA: Ce sume s-au alocat în anul 2017 de la bugetul de stat?    
S-au cheltuit aceste sume? 

Doamna director Raluca STANCIU: S-au alocat fonduri de la bugetul de stat. Suma de 
40.000 lei nu a fost cheltuită doarece la sfârșitul anului Trezoreria nu a mai acceptat o serie de 
ordine de plată. Nu a funcționat programul informatic Forexebug… s-a întâmplat ceva la 
sf.anului….Am rămas și fără contabil… Noi avem aprobată un sfert de normă contabil. Este greu 
de găsit un contabil pe care să-l angajăm pentru 2 ore/zi.  

Domnul consilier Iulian VOICA: Nu mi se pare corect să alocăm fonduri de la bugetul local 
pentru că dvs.nu ați reușit să utilizați banii de la bugetul de stat și i-ați restituit. Acum cereți să vă 
alocăm bani pentru lucrări la școală. 

Doamna director Raluca STANCIU: Am solicitat fonduri pentru reparații și dotări la 
parterul școlii. Anul trecut s-au realizat lucrări de reabilitare la etajul clădirii. 

Domnul consiler Ioan MANTA: Eu am mari neclarități. Banii de la bugetul de stat s-au 
alocat la începutul anului… de ce nu s-au putut cheltui în cursul anului și i-ați lăsat pe ultimele 2 
săptămâni din decembrie? Înțeleg că ordinele de plată s-au făcut pentru lucrări realizate în anul 
2017 și acum au rămas de plătit în anul 2018, deoarece ați restituit suma alocată anul precedent. 
Este atipic pentru o instituție de stat. Ar trebui să implicați și alți profesori să vă ajute, alături de 
contabilul cu un sfert de normă, astfel încât să nu mai dați banii înapoi că nu se cheltuiesc la 
timp! Am încercat să promovez un proiect pentru majorarea sumelor acordate ca premii pentru 
elevii cu rezultate deosebite la învățătură, vrem să dăm burse de merit… dar acum suntem nevoiți 
să alocăm banii pentru lucrările de reparații care puteau fi realizate cu sumele restituite în anii 
anteriori…Ar fi bine să se implice aici și alte cadre didactice…. Să nu mai ceară bani de la părinți 
la ședințele cu părinții. 

Domnul Cornel NANU: Ați restituit sume necheltuite în ultimi doi ani; nici în anul 2016 nu 
ați cheltuit sumele alocate. Consilierii locali m-au întrebat de ce alocăm sume de la bugetul local 
dacă nu sunteți în stare să-i cheltuiți? Cred că aveți datorii din anul 2017. Acestea putea fi plătite 
din sumele alocate în anul 2017, nu trebuia să rămâneți cu datorii. 

Domnul consilier Gabriel IANCU: Eu am solicitat să vă chemăm în această ședință, 
deoarece este al doilea an când restuiți fondurile pentru că nu le puteți cheltui. Este greșeala 
contabilului? Ce se va întâmpla cu sumele ce vor fi alocate în acest an? Aveți de gând să cheltuiți 
sumele alocate pentru 2018? 

Doamna director Raluca STANCIU:  A fost și greșeala mea, eu îmi asum….. Dar nu pot să 
face eu munca contabilului; poate să mă duc la niște cursuri de specialitate. Da, noi așa ne dorim 
să cheltuim toate sumele alocate…Sper că vom găsi și vom angaja un contabil..  

Doamna consilier Angelica IONESCU: Faptul că ați restituit sume la sfârșitul anului 2016 
a afectat alocarea bugerată din anul următor? Ați primit mai puțin? 

 Doamna director Raluca STANCIU: Nu. Am primit mai mult în anul 2017. Alocarea se face 
în funcție de nr.de elevi, pe formulă de calcul. 

Domnul consilier Iulian VOICA: Ce vă propuneți pentru 2018?  Aveți rezultate la 
olimpiade? 

Doamna director Raluca STANCIU: Vom încerca să facem mai mult.. Eu încerc, dar ne 
poticnim și de legislația greoaie. …. Avem participări la olimpiade, așteptăm rezultatele. 

Domnul consilier Iulian VOICA: Vă mulțumim că ați venit și vă așteptăm să veniți și la 
ședința viitoare să discutăm efectiv pe sumele ce le veți primi pentru 2018. 
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5.5. Domnul primar invită în sala de ședință o echipă de arhitecți din partea societății 

CREDO DESIGN București, pentru a face o prezentare cu mai multe variante pentru investiția 
Bibliotecă-muzeu inclusă în programul de investiții (proiectare). Domnul architect Marko 
Pudar prezintă o serie de slide-uri cu modele pentru viitoarea construcție și răspunde 
consilierilor la întrebările referitoare la aceste modele. O decizie pentru modelul ales de către 
consilieri urmând a se lua ulterior. 

 
5.6. Domnul consilier Marius IANCU: Vă aduc la cunoștință sesizarea unor navetiști care 

sunt nemulțumiți de starea autobuzelor de transport în comun, care sunt degradate, nu se închid 
ușile, nu au bare de susținere, etc. Vă rog să cereți firmei de transport să efectueze verificări ale 
mijloacelor de transport în comun, din punct de vedere tehnic și calitativ. 

 
5.7. Domnul consilier Dan ALEXANDRU: 

- Vă rog să comuncați directorului societății de salubritate că nu au dotat cu pubele mai mulți 
locuitori ai comunei Cornu care au încheiat contract de salubritate în ultima vreme; 
-Vă aduc la cunoștință că pe strada Carol I,  la monument, a apărut o goapă; 
-Doresc să mulțumesc oficial domnului primar că a rezolvat și a pus prima lampă de iluminat 
public la familia Ichim. Voi transmite mulțumiri și când se va pune și următoarea. 

 
5.8. Doamna consilier Domnica CHIRICĂ: Vă adresez rugămintea de a stabili din timp și a 

ne comunica data probabilă pentru ședințele de consiliu local. Eu lucrez la urgențe și este foarte 
greu de găsit un înlocuitor. De exemplu în perioada 16-21 aprilie nu pot lipsi de la serviciu… 

Domnul Cornel NANU: Ședințele de consiliu au loc de regulă în ultima zi de marți din 
lună… așa a stabilit Consiliul Local. Însă, pot apărea situații când suntem nevoiți să convocăm 
ședință de îndată, pentru rezolvarea unor probleme urgente. Nu depinde de noi. Azi avem această 
ședință pentru că am fost nevoiți să rectificăm bugetul local, rapid, la solicitarea Direcției 
Finanțelor Publice. Nu putem să program aceste urgențe. Nu putem garanta o data fixă. 

 
 
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,                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                              Daniela IANCU 
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