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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 26 aprilie 2018, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 
Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin Dispoziţia nr.87 
din 20 aprilie 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. În public, este prezent un locuitor al comunei Cornu, domnul Gheorghe BARBU. 

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 20.03.2018; 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi 
secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul I pe anul 2018– 
iniţiat de primar; 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019– 
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 aprobarea cotizațiilor pentru anul 2018 la Asociația de 
dezvoltare intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova și 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Colinele Prahovei – iniţiat de primar; 

6) Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Cornu nr. 17 din 27 februarie 2018, privind aprobarea bugetului local al comunei 
Cornu pe anul 2018 – iniţiat de primar; 

7)  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 13 voturi Pentru. 

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

data de 20.03.2018.  
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 aprobarea execuţiei 

bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei 
în trimestrul I 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. 
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Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 3  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. Comisiile de specialitate nr. 1,2 și 3 ale 
Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Gabriel IANCU : de ce se dorește și majorarea impozitelor pe lângă cota 

de 1,3 % impusă de lege? 
Doamna Alina NISTORICĂ, dir.executiv: Având în vedere faptul că s-a eliminat cota 

progresivă la impozitul pe clădiri, s-a propus majorarea cu 5% a cotei adiționale, astfel încât să 
echilibrăm veniturile proprii. Deasemenea se propune majorarea impozitului pe terenuri, 
deoarece s-a modificat modul de impozitare la categoria de folosință curți-construcții. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Care este majorarea efectivă?  Concret, vă rog să îmi 
dați un exemplu. 

Doamna Alina NISTORICĂ, dir.executiv: În raportul de specialitate sunt câteva exemple 
de calcul. Pot să vă mai dau un exemplu: la o suprafață de 500 m.p. teren curți-construcții se 
majorează de la 72 lei (2018) la 91 lei (2019). 

Domnul Cornel NANU, primar: După cum știți, avem foarte multe proiecte în derulare în 
acest an, pentru care trebuie să asigurăm cofinanțare (2 proiecte pe fonduri europene, 4 proiecte 
pe programul național PNDL) și în acest an a trebuit să renunțăm la o serie de lucrări, deși erau 
necesare. Le vom face în 2019, dar nu vom avea fonduri suficiente dacă nu majorăm impozitele. 
Trebuie să ducem această căruță care se numește bugetul local. 

Domnul consilier Marius IANCU: de câți ani nu s-au mai modificat impozitele locale? 
Doamna Alina NISTORICĂ, dir.executiv: Din 2016, când s-a modificat codul fiscal.  
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Propun să majorăm procentul de bonificație la 10%. 

Dacă sunteți de acord cu această propunere, eu susțin proiectul de hotărâre așa cum a fost 
formulat de inițiator. 

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

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2 (Gabriel IANCU și Dan ALEXANDRU).  
 
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: 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. Comisiile de 
specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Gabriel IANCU: solicitat din ședința precedentă să ne prezentați modul de 

finanțare a Parohiei Cornu de Sus. 
Doamna secretar Daniela IANCU : Așa cum este prezentat și în materialele anexate 

proiectului de hotărâre, Parohia Cornu de Sus a solicitat fonduri de la bugetul local pentru reparații 
gard la cimitirul din satul Cornu de Sus în perioada 2015-2018. În anul 2015 nu s-au alocat fonduri 
de la bugetul local întrucât cererea de solicitare de fonduri nu a fost completată cu documentele 
legale pentru acordarea finanțării. În anul 2016 s-a solicitat suma de 80.000 lei pentru aceeași 
lucrare și s-a alocat suma de 35.000 lei. În anul 2017 s-a solicitat 50.000 lei și s-au alocat 25.000 
lei. Pentru anul 2018 s-a solicitat inițial suma de 50.000 lei însă devizul de lucrări nu s-a actualizat 
pentru restul de executat( s-a depus același deviz din anul 2015, care nu mai era de actualitate nici 
ca prețuri, nici ca lucrări efectiv realizate/de realizat), fapt pentru care am solicitat Parohiei să 
depună un nou deviz, actualizat, pentru a se cunoaște efectiv necesarul de fonduri pentru finalizarea 
lucrărilor.  La data de 4.04.2018, Parohia Cornu de Sus a depus un deviz în valoare totală de 
42.860 lei. Valoarea totală a lucrărilor este de cca.110.000 lei. Având în vedere faptul că de la 
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bugetul local se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult 
(conform legii), precum și obligația de a se susține din fondurile proprii minim 10% din valoarea 
lucrărilor (conform HCL 9/2018), s-a propus a se aloca 25.000 lei pentru finalizarea acestei lucrări 
astfel încât  finanțarea de la bugetul local va fi de cca.78%.  

Domnul consilier Ioan MANTA, președintele comisiei: După cum știți din ședința 
precedenăt, Parohia Cornu de Sus a făcut o solicitare de sprijin financiar în vederea finalizării 
gardului de la cimitir. Însă devizul cu cantitățile de lucrări depus odată cu cererea de finanțare 
nu era cel prevăzut de lege, era un deviz pentru toată lucrarea, inclusiv cantitățile deja realizate 
în anii 2016-2017. S-a aprobat 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. Acest deviz a fost transmis de către Parohia Cornu de Sus, pentru o valoare totală de 
42.000 lei. Am analizat prețurile atât la materiale cât și la manoperă și am apreciat că suma de 
30.000 lei este suficientă pentru finalizarea lucrărilor, având în vedere că va fi executată de un 
PFA și nu de o societate. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Eu propun să se aloce întreaga sumă de 40.000 lei 
către parohia Cornu de Sus, pentru a fi siguri că finalizează lucrarea, altfel riscăm să rămână 
neterminată și să se deterioreze. 

Domnul consilier Marius IANCU: Eu propun să încercăm să suplimentăm sprijinul 
financiar, la o rectificare a bugetului, în funcție de venituri, astfel încât să se finalizeze lucrarea 
de la cimitir Cornu de Sus. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost formulat de 
inițiator : 

Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 2(Dan ALEXANDRU, Gabriel IANCU)  
Abţineri : 1(Nicolae TUDOR).  
Domnul Cornel NANU, primar: Eu vă promit că, în cazul în care preotul din Cornu de Sus 

cheltuie cei 25.000 lei și îi justifică cu documentele prevăzute de lege, voi veni cu propunere de 
suplimentare a sprijinului financiar până la suma solicitată de 42.000 lei. Singura condiție este să 
justifice cu documentele prevăzute de lege. În calitate de ordonator de credite, eu am 
răspunderea de modul de cheltuire a sumelor din bugetul local. 

 
Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi: proiectul de hotărâre privind aprobarea 

cotizațiilor pentru anul 2018 la Asociația de dezvoltare intercomunitară Parteneriatul pentru 
Managementul Deșeurilor Prahova și Asociația Grupul de Acțiune Locală Colinele Prahovei. 
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 6 pe ordinea de zi, se discută proiectul de hotărâre privind modificarea 

Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 17 din 27 februarie 2018, privind 
aprobarea bugetului local al comunei Cornu 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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Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
 
7.1. Se analizează documentația înaintată de doamna Elena IORGA Consiliului local, 

înregistrată sub nr.3224/20.04.2018, respectiv planul de amplasament și extrasul de carte 
funciară pentru imobilul cu nr. cadastral 931(vechi) și nr.21043(nr.nou). Prin adresă se solicită 
a se comunica Mănăstirii poziția autorităților locale cu privire la acest plan de amplasament și 
să se ia în evidență actualul plan de amplasament. 

 
Domnul Cornel NANU, primarul comunei: Planul și extrasul de carte funciară se vor 

înregistra în evidențele agricole și fiscale ale comunei. Propun să transmitem aceste documente și 
conducerii Mănăstirii. Poziția autorităților locale din comuna Cornu cu privire la acest imobil a 
fost comunicată atât petentei cât și mănăstirii prin adresa nr. 119/221  din 5.02.2018. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului primar. 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
7.2. Se analizează cererea d-lui Ion Cătălin PREDA, administrator al societății BAN ÎN 

BAN SRL, înregistrată sub nr.3201/19.04.2018, prin care se solicită aviz și program de 
funcționare punct de lucru Cornu de Jos, nr.949 – magazin desfacere produse alimentare și 
nealimentare.: Luni-Duminică: 8.00-18.00. 

Domnul primar propune următoarele : acordarea avizului de principiu condiționată de 
amplasarea a două pubele de gunoi la intrarea în magazin, 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.  
 
7.3. Se analizează cererea locuitorilor de pe aleea Speranței din satul Cornu de Jos, 

înregistrată sub nr.3237/20.04.2018, prin care aceștia solicită rezolvarea unor probleme 
privind pietruirea aleii, iluminarea necorespunzătoare și lipsa pubelelor de ridicare a 
gunoiului. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Eu am vorbit cu ei. Pe lângă faptul că piatra este de 
mari dimensiuni, și creează probleme, s-au creat și mari denivelări ale aleei. Ei solicită să se 
asfalteze aleea. Iluminatul public este necorespunzător. Solicită să mai punem lămpi acolo unde sunt 
stâlpi. 

Domnul primar: Aleea Speranței nu este pe lista străzilor din proiectul de asfaltare din 
acest an. Va fi inclusă în următorul proiect. Vom lua măsuri să asigurăm pietruirea cu piatră-
mărgăritar de dimensiuni mai mici. Referitor la iluminatul public, dacă este stâlp, vom mai monta 
încă o lampă.  

Se supun la vot măsurile propuse de domnului primar 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
7.4. Se analizează cererea domnului Ion Cătălin PREDA, înregistrată sub 

nr.3367/25.04.2018, care dorește să închirieze spațiul alimentar din strada Malul Vadului, dar 
solicită compensarea chiriei pentru valoarea lucrărilor de recondiționare și igienizare pe care 
dânsul le consideră necesare și pe care le estimează la valoarea de cca. 7000 lei.  

Domnul primar: Eu propun să facem licitația mai întâi, după care vom discuta cu cei care 
vor câștiga licitația, o eventuală diminiuare a chiriei. 

Domnul consilier Nicolae ZIDARU: Eu propun ca spațiul să se scoată licitație așa cum s-a 
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aprobat de către Consiliul Local.  
Se supune la vot solicitarea formulată de  domnul Ion Cătălin PREDA, aceasta fiind 

respinsă astfel: 
Voturi Pentru : 0  
Voturi Împotrivă : 13 
Abţineri : 0.  
 
7.5. Domnul consilier Dan ALEXANDRU:  Părinții copiilor care vin la școală cu autobuzul 

sunt îngrijorați la trecerea străzii, este periculos. Propun să lăsăm autobuzul să intre pe bulevard 
până la școală. 

Domnul primar: Autobuzul poate să ocolească pe strada Carol I, să facă o buclă, Nu este 
bine să intre pe interzis. 

Domnul consilier Ioan MANTA: poate să intre pe strada Mihai Eminescu și să îi lase la 
căminul cultural. 

Domnul viceprimar: Poate să intre pe Bulevard de la intersecție, lasă copiii pe partea 
dreaptă la școală, apoi iese iar în strada Carol I,  prin strada Mihai Eminescu.  

 
7.6. Domnul Gheorghe BARBU, locuitor al comunei Cornu cere permisiunea de a se 

adresa Consiliului Local. 
Domnul Gheorghe BARBU spune că a citit Regulamentul de funcționare a Consiliului 

local, anexă la Hotărîrea C.L., afișat pe site. A citit și jurământul pe care îl depun consilierii. 
Aduce în atenția consilierilor o serie de aspecte : 
− angajații primăriei care lucrează pe domeniul public să beneficieze de apă, soluții și creme 
de protecție împotriva cancerului de piele; 
−  proiectul de amenajare a drumului pe tronsoane ar trebui să respecte o disciplină; 
trebuie afișat în loc public beneficiarul, constructorul, diriginții de șantier – nu a observat acest 
lucru; execuția este deficitară la poarta proprietății sale; s-a săpat înainte de rigolă; trebuia să 
se asigure o podișcă temporară și semnalizat drumul, pentru securitatea riveranilor; se 
acoperă gardurile până la copertină; trebuie să creăm estetică; trebuie făcut un proiect bun; 
apa va refula în curțile oamenilor; viceprimarul a dat dispoziție să măture antiderapantul, a 
fost pus în teșitură și s-a înțepenit roata de la trotinetă și și-a rupt mâna; cere să se reducă 
salariul viceprimarului cu 10% pe 3 luni, dacă nu va da în judecată primăria; grămezile fiind 
aproape de bordură au cauzat necazuri și se poate să avem morți; domnul vice i-a râs în nas  
deși avea obligația să curețe drumul; să se ia măsuri de sancționare a domnului viceprimar, se 
poate merge pînă la destituire. 
− Jocurile de noroc de la Cornu – a constatat că Geofar Electronic nu are nici telefon; să se ia 
legătura cu Grigorescu Elisabeta și Sanda Dumitru pentru a se lăsa un număr de telefon; copiii 
minori sunt în bar și nu este voie; să se ia legătura cu patronatul pentru a stabili programul și 
regulile.; patronatul să prezinte dacă aceste două firme sunt în legătură Oficiul care 
reglementează jocurile de noroc. 
− Art.55 … dacă se acordă bonusuri și indemnizații cadrelor sanitare și profesorilor din 
învățământ 
− să se țină cont de Dumnezeu. 
 

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                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                              Daniela IANCU 
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