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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 12 iunie 2018, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 

Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin Dispoziţia nr.106 
din 7 iunie 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, sunt prezenți și patru locuitori ai comunei Cornu. 

Secretarul comunei anunță că este necesară numirea unui nou președinte de ședință, 
deoarece a expirat mandatul domnului Iulian VOICA, preşedintele de şedinţă ales în luna 
februarie 2018 pentru 3 şedinţe consecutive. 

Domnul consilier Iulian VOICA propune pe domnul Ștefan-Nicolae CÎRCIU. Nu mai sunt 
alte propuneri. Domnul Ștefan-Nicolae CÎRCIU este ales cu 13 voturi Pentru. 
Domnul consilier Ștefan-Nicolae CÎRCIU, președintele de ședință ales, mulțumește pentru 
încrederea acordată și preia conducerea ședinței.  

Preşedintele şedinţei întreabă dacă mai sunt şi alte probleme pentru ordinea de zi, 
înafara celor înscrise în convocator. 

Întrucât nu mai sunt alte propuneri, președintele de ședință supune la vot ordinea de zi : 
1) Analiza şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 
Cornu din data de 26 aprilie 2018; 
2) Proiect de hotărâre privind numirea președintelui de ședință– iniţiat de primar; 
3) Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic 
care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la 
locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile februarie-mai 2018– iniţiat de primar; 
4) Proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri privind organizarea evenimentului 
cultural-artistic prilejuit de ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XIIa – sub egida Centenarului 
Marii Uniri – iniţiat de primar; 
5) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local – iniţiat de primar; 
6) Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi 
a Planului anual de acţiune al compartimentului de asistenţa socială organizat la nivelul 
comunei Cornu – iniţiat de primar; 
7) Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ 
al comunei Cornu și aprobarea Nomenclatorului stradal– iniţiat de primar; 
8)  Alte probleme curente ale administraţiei publice locale, care se supun dezbaterii 
Consiliului local. 

Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 

data de 26.04.2018.  
Nu sunt observații, nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
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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 13 Voturi Pentru. 

 
La punctul 3 pe ordinea de zi: privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 

personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la 
locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile februarie-mai 
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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 4  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind stabilirea de 

măsuri privind organizarea evenimentului cultural-artistic prilejuit de ZILELE COMUNEI 
CORNU ediţia a XIIa – sub egida Centenarului Marii Uniri. Comisiile de specialitate nr. 1 și 2 ale 
Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Consilierii PNL sunt de acord cu organizarea acestui 

eveniment, dar suma alocată este prea mare. Consider că evenimentul se poate organiza cu o 
sumă mai mică, de 100.000 lei inclusiv premiile. Propun să se diminueze cheltuiala la 100.000 lei. 
Dacă sunteți de acord cu această propunere, noi susținem proiectul de hotărâre. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului consilier Dan ALEXANDRU. 
Voturi Pentru : 2  
Voturi Împotrivă : 11 
Abţineri : 0.  
Nu mai sunt alte 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 : 2 (Gabriel IANCU și Dan ALEXANDRU) 
Abţineri :0.  
 
Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local . 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 6 pe ordinea de zi: proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a Planului anual de acţiune al 
compartimentului de asistenţa socială organizat la nivelul comunei Cornu. Comisiile de 
specialitate nr. 1, 2 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Gabriel IANCU: Vreau mai multe detalii. Vreau să știu dacă se mai 

angajează asistenții sociali. Domnul primar a promis în luna martie, când am aprobat posturile 
pentru compartimentul de asistență socială, că nu va face angajări. 

Secretar Daniela IANCU: Detaliile le-ați primit la ședința comisiei. V-am răspuns la 
întrebările formulate. Referitor la angajări, este decizia conducerii dacă se vor ocupa posturile de 
asistenți sociali. Dar trebuie să știți că HG 797/2017 prevede un număr minim de 2 posturi în 
acest compartiment, primarul având obligația de a încadra, cu prioritate, asistenți sociali 
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profesioniști(absolvenți de studii superioare în domeniul asistenței sociale). Noi  avem aprobate 
posturile, dar acestea sunt vacante. Atribuțiile de asistență socială sunt îndeplinite de alți 
funcționari, din alte compartimente, prin delegare de atribuții, deși nu au pregătire în acest 
domeniu. Deoarece nu avem niciun singur asistent social încadrat, există riscul să pierdem 
acreditarea serviciului public de asistență socială. Pe de altă parte, noi avem multe posturi 
vacante, ale căror atribuții sunt îndeplinite prin cumul... sau preluate de secretarul comunei.... 
Dar cu greu facem față tuturor responsabilităților ... 

Primar Cornel NANU: Este adevărat că nu am demarat procedurile de ocuparea acestor 
posturi vacante. Dar legea ne obligă să angajăm personal de specialitate pentru aceste posturi, cu   
pregătire în domeniul asistenței sociale. Nu prea se găsesc persoane cu această pregătire(studii în 
domeniul asistenței sociale).  Trebuie să știți că numărul posturilor ocupate la primăria Cornu 
este foarte mic, comparativ cu alte primării de același nivel. Vă puteți interesa, să vedeți câți 
funcționari sunt la alte localități. 

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 : 2 (Gabriel IANCU și Dan ALEXANDRU) 
 
La punctul 7 pe ordinea de zi, se discută proiectul de hotărâre privind atribuirea de 

denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Cornu și aprobarea 
Nomenclatorului stradal. Comisiile de specialitate nr. 1 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 8 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
8.1. Se analizează cererea Parohiei Cornu de Jos, înregistrată sub nr.3529/3.05.2018, 

prin care se solicită predarea(atribuirea) unui teren de 2500 m.p. deoarece această suprafață 
de teren din cadrul terenului atribuit prin reconstituirea dreptului de proprietate Parohiei se 
află în suprapunere cu terenul aflat în proprietatea domnului D.T. 

 Domnul Cornel NANU, primarul comunei:  Cererea este întemeiată. Parohia a făcut 
cadastrul pentru suprafața atribuită și a inclus în aceea lucrare de cadastru și terenul familiei 
D.T. Trebuie să rezolvăm problema, și să atribuim Parohiei în altă parte suprafața de teren care 
se va diminua. 

Secretar: Am analizat actele din evidențele primăriei și am constatat că domnul D.T. este 
proprietar al unei suprafețe de 2500 m.p. teren în punctul Aniniș (conform certificat de 
moștenitor și act de partaj voluntar), însă nu are întocmită documentație cadastrală. Ar trebui să 
facă măsurători, să vedem exact care este suprafața de teren afectată de suprapunere cu terenul 
Parohiei. Domnul D.T. nu a revendicat acest teren de la noi până în prezent. 

Domnul consilier Marius IANCU: Propun să solicităm cadastrul pentru terenul domnului 
D.T ca să identificăm exact suprafața care este afectată de suprapunere. Apoi vom lua o decizie. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului Marius IANCU. 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
8.2. Se analizează cererea înaintată de CARP Expresul CFR Consiliului local, înregistrată 

sub nr.3996/18.05.2018, prin care se solicită a se atribui un spațiu pentru a-și organiza 
activitatea în comuna Cornu. 
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Domnul Cornel NANU, primarul comunei: Am făcut o analiză. Le-am propus să le dăm un 
spațiu liber la Școala din satul Cornu de Sus, dar nu au fost de acord. Ar mai fi o încăpere la 
dispensarul veterinar, dar trebuie să vedem dacă medicul veterinar este de acord cu eliberarea 
acesteia. Alt spațiu disponibil nu mai avem 

Secretar: Am analizat  solicitarea CARP Expresul CFR – dar nu cred că le putem acorda 
folosință gratuită, deoarece este un CAR pentru pensionari și salariați. Legea ne permite 
acordarea folosinței gratuite numai caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor.  

Domnul Cornel NANU, primarul comunei: Propun să amânăm luarea unei decizii pentru 
a rezolva problema găsirii unui spațiu, să discutăm și cu medicul veterinar. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului primar. 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
8.3. Se analizează cererea Consiliului județean Prahova nr.12249/2018, înregistrată sub 

nr.4369/4.06.2018, prin care se solicită inițierea procedurii de preluare în patrimoniul public 
al comunei Cornu a sistemului microzonal de alimentare cu apă Câmpina-Cornu și a sistemului 
de alimentare cu apă comuna Cornu (stația tratare Voila) – bunuri care în prezent se află în 
patrimoniul județului Prahova dar sunt administrate de serviciul de alimentare cu apă al 
comunei Cornu, prin operatorul delegat. 

Domnul Cornel NANU, primarul comunei: Aceste investiții au fost realizate pe teritoriul 
municipiului Câmpina, de către Consiliul Județean Prahova, dar ele sunt administrate de serviciul 
de alimentare cu apă al comunei Cornu, prin operatorul delegat. Propun să fim de acord cu 
preluarea acestora în patrimoniul public comunei Cornu, urmând să procedăm la îndeplinirea 
formalităților prevăzute de legea privind bunurile proprietate publică. 

Se supune la vot propunerea domnului primar: 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
8.4. Se analizează cererea doamnei E.E.R., proprietară a unei case de vacanță în comuna 

Cornu, pe str. Pomilor din satul Cornu de Jos, înregistrată sub nr.5328/4.06.2018, prin care 
aceasta solicită rezolvarea unor probleme cauzate de alunecări de teren provocate de lucrările 
efectuate de Primăria Cornu la drumul aflat deasupra proprietății sale, drum care are o gură de 
deversare a apei din rigolă chiar în dreptul proprietății sale, care a determinat o acumulare 
suplimentară de apă ce a favorizat alunecarea de teren. Solicită efectuarea unor lucrări de 
dirijare a apei înafara proprietății sale, cât și orice alte lucrări necesare stabilizării terenului. 

Domnul primar: Eu am analizat situația din teren, dar propun  consilierilor să efectueze și 
ei o vizită la fața locului, astfel încât să decidem împreună dacă sunt necesare lucrări și, eventual, 
tipul acestora (de dirijare a apei, de stabilizare. etc..).  

Se supune la vot propunerea domnului primar: 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
8.5. Se analizează cererea domnului M.C.F, înregistrată sub nr.4342/4.06.2018, care 

solicită să i se dea o bucățică de teren pentru a amplasa cotețe de animale deoarece  nu are 
suficient teren lângă locuința sa.  

Domnul primar: Eu am analizat situația, domnul M.C.F. dorește teren peste drum, dar 
acolo este o zona aferentă drumului și o vâlcea . Nu se poate construi… Propun  consilierilor să 
efectueze și ei o vizită la fața locului, astfel încât să se poată comunica solicitantului un răspuns 
obiectiv.  

Se supune la vot propunerea domnului primar: 
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Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
8.6. Se analizează cererea doamnei B.A., înregistrată sub nr.4459/6.06.2018, prin care 

sesizează că drumul de servitute care asigură accesul la un teren pe care îl deține în proprietate 
este plin de gunoaie și nu se poate circula. Drumul respectiv este impracticabil, proprietarii 
vecini și-au abandonat terenurile care acum sunt neîngrijite, iar unii vecini și-au permis să taie 
copacii, să strice gardurile, să culeagă fructele… iar zona a ajuns părăsită. Deasemenea există o 
țeavă de canalizare unde se scurge toată apa pluvială de pe șosea și canalizarea din curtea unor 
vecini... formându-se o groapă atât pe drum cât și în apropieterea terenului său, în care sunt 
depozitate foarte multe gunoaie. 

Domnul primar: La fel ca în cazurile precedente, am analizat situația din teren, dar 
propun  consilierilor să efectueze și ei o vizită la fața locului, pentru a se edifica asupra celor 
sesizate și a decide ulterior măsurile de luat.  

Se supune la vot propunerea domnului primar: 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
8.7. Se analizează cererea domnului T.A, domiciliat ăîn satul Cornu de Jos nr.., 

înregistrată sub nr.4569/11.06.2018, prin care solicită modificarea traseului maxi-taxi călători 
pe la intersecția SIȚA sau prelungirea traseului MUSCEL pînă la intersecția SIȚA.  

Domnul consilier Iulian VOICA: Eu știu că traseele nu sunt stabilite de Consiliul Local.  
Domnul primar: Consiliul Județean stabilește traseele, prin Serviciul de transport public 

județean. Însă, în ultimii ani, numărul curselor regulate pentru transportul persoanelor din 
comuna Cornu s-a rărit deoarece s-a diminuat foarte mult numărul călătorilor care utilizează 
transportul în comun. Nu sunt fezabile mai multe trasee și nici schimbarea traseului actual, care 
străbate toată localitatea Cornu pe drumul județean și până în centrul satului Cornu de Sus. Nu se 
justifică. 

Se supune la vot solicitarea formulată de domnul T.A, aceasta fiind respinsă astfel: 
Voturi Pentru : 0  
Voturi Împotrivă : 13 
Abţineri : 0.  
 
8.8. Se analizează cererea domnilor P.A.F., P.M. și E.M.M, domiciliați în comuna Cornu,, 

înregistrată sub nr.4585/11.06.2018, prin care solicită respingerea oricărui proiect de trecere 
în domeniul public a aleei ………., deoarece dețin acte de proprietate din partea bunicului pe 
acest teren.  

Petiționarii se află în sala de ședințe, și, la solicitarea acestora, președintele de ședință le 
dă cuvântul pentru a prezenta pe scurt cererea formulată. 

Domnul P.A.F: Ca urmare a numerotării clădirilor, am aflat că aleea ........ se află în 
patrimoniul public al comunei Cornu. Ceea ce nu este corect pentru că noi avem acte de 
proprietate din partea bunicului pentru acest teren. Fără știrea familiei s-a făcut o eroare și s-a 
trecu în patrimoniul public acest teren ca drum public. 

Domnul consilier Ștefan-Nicolae CÎRCIU: Cu ce vă deranjează că această alee s-a trecut în 
public?  

Domnul P.A.F: Această alee a fost stăpânită de noi ca proprietari, am plătit impozit pe ea. 
Vecinul nostru S.M. a sesizat că prin numerotarea clădirilor el are acces pe acest teren, nu este 
corect. Accesul vecinului este din strada principală. 

Doamna E.M.M.: Noi vrem îndreptarea erorii, terenul să revină în propritatea privată. Nu 
este drum public, este proprietate privată. 
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Președintele de ședință îi întreabă pe petenți dacă mai au ceva de adăugat și îi invită să 
părăsească sala de ședințe. 

Se reia discuțiile pe marginea acestui subiect. 
Secretar: Referitor la sesizarea făcută de P.A.F., P.M. și E.M.M, am efectuat verificări în 

arhiva primăriei și în evidențele registrele agricole ale comunei. Ca urmare a verificărilor 
efectuate, am constatat următoarele: 
1.În registrele agricole ale comunei Cornu există rol pe numele def. P.Gh.F perioada 1956-1980, 
însă terenul cu pomi (livadă) în suprafață de 208 m.p. nu figurează declarat.  În punctul Acasă, 
sunt înscrise:  teren arabil 500 m.p., teren curte 200 m.p. 
2.După decesul numitului P.Gh.F, moștenitorii acestuia nu au dezbătut succesiunea, însă unul 
dintre moștenitori, P.F.F (în prezent decedat) și-a declarat  în rolul său, toate terenurile, a căror 
suprafață diferă de la un registru la altul, astfel: 
 - În anii 1981-1991:  în punctul ......... 1300 mp (400 curți, 400 arabil, 300 livadă și 200 drum 
acces) și în punctul ........... 400 m.p. fâneață, și altele.... 
- În anii 1992-1996: în punctul .......... 1100 mp (400 curți, 400 arabil, 300 livadă și nu mai 
declară cei 200 m.p. drum acces) și în punctul ............. 400 m.p. fâneață, și altele.... 
........ 
-În prezent, în rolul defunctului P.F.F. (după care nu s-a dezbătut moștenirea!) sunt înscrise : în 
punctul ..... 1000 mp (300 curți, 400 arabil, 300 livadă) și în punctul ............ 700 m.p. fâneață, și 
altele.... 
Înscrierea datelor în registrele agricole s-a făcut conform declarațiilor capului gospodăriei, în 
condițiile legii. Nu s-au depus acte de proprietate. 
În concluzie, terenul în suprafață de 208 m.p. nu mai este înscris în evidențe agricole și 
fiscale ale comunei Cornu și, în consecință nu se mai plătește impozit din anul 1992. Mai 
mult, acest teren care figura în anul 1935 ca livadă a fost transformat în alee de acces și a fost 
lăsat liber pentru accesul pietonal și auto al familiei P.F.F, precum și al familiei D.A, care nu are 
alt acces la proprietatea sa. 
3. În ceea ce privește aleea .......... devenită drum public: 
În anul 2008, comuna Cornu a elaborat un proiect de extindere a rețelei de canalizare în satul 
Cornu de Sus și stație de epurare și, pentru a se putea introduce rețeau de canalizare pe toate 
străzile și aleile a fost necesară actualizarea patrimoniului public și introducerea în acest 
inventar al domeniului public a mai multor drumuri/alei (având categoria de folosință drum), 
astfel încât locuitorii să poată beneficia de acces la această rețea de utilitate publică. Familia 
P.F.F. a fost de acord cu realizarea investiției și s-a angajat că se va racorda la rețeaua de 
canalizare de pe aleea ............ (angajament atestat prin adeziunea semnată de către doamna P.M. 
la data de 21.03.2008). Familia P.F.F nu a contestat Hotărârea Consiliului Local 
nr.22/14.04.2008 prin care s-a modificat și completat Inventarul patrimoniul public al 
comunei, aceasta fiind publicată și în Monitorul Oficial al României nr.645/10.09.2008, prin 
Hotărârea de Guvern nr.1027/2008. 
4.După efectuarea verificărilor și constatărilor de mai sus, am comunicat petenților faptul că 
acest act vechi din anul 1934 nu poate fi înscris în rolul def. P.F.F., deoarece acesta nu a fost 
declarat de bunicul lor (P.Gh.F), iar defunctul a renunțat la posesie din anul 1991(când l-a 
eliminat din rolul său). Pentru soluționarea cererilor petenților, le-am recomandat să 
procedeze la efectuarea dezbaterilor succesorale după defuncții bunici și tată, sau, la înaintarea 
unei acțiuni de constatare a proprietății  (uzucapiune), după caz, la instanțele de judecată 
competente. 

Domnul primar Cornel NANU: Familia P.F. a fost de acord cu realizarea investiției de 
utilități publice pe această alee; nu au avut nimic de obiectat când s-au executat lucrări pe aleea 
............; dacă ar fi fost proprietatea privată, nu ar fi permis accesul constructorilor pe teren, să 
realizeze rețea de utilitate publică. Eu i-am îndrumat direct spre instanța de judecată. Nu putem 
să eliminăm aleea ......... din patrimoniul public.  

Domnul consilier Ioan MANTA: Având în vedere cele prezentate  eu propun să le 
răspundem la petiție astfel : terenul la care se face referire este inclus în patrimoniul public al 
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comunei Cornu, având categoria de folosință alee . Pentru soluționarea cererii este necesar a se 
efectua dezbaterile succesorale după defuncții P.Gh.F și P.F.F și, după caz, o acțiune în instanță pe 
terenul de 208 m.p.. 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Ioan MANTA: 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  

 
8.9. Se analizează raportul de activitate prezentat de Asociația Clubul sportiv de drept 

privat Cornu, înregistrat sub nr.4655/12.06.2018, referitor la activitatea echipelor de fotbal la 
finalul Campionatului 2017-2018.  

Președintele asociației și antrenorul echipei de fotbal se află în sala de ședințe, și, la 
solicitarea acestora, președintele de ședință le dă cuvântul pentru a prezenta câteva aspecte 
legate de activitatea viitoare a asociației. 

Domnul M.I.D: Am venit să prezentăm raportul de activitate la finalul campionatului. 
Conform contractului de susținere financiară semnat pentru acest campionat, am avut de 
îndeplinit o serie de obiective. La sfârșitul campionatului județean Liga A Prahova, 2017-2018 
echipa de seniori s-a clasat pe locul 7 iar echipa de junior pe locul 5.  Având în vedere că pentru 
acest an în luna august începe noul campionat 2018-2019, venim la dvs. cu rugămintea de a 
susține în continuare finanțarea acestor activități sportive; altfel, ne aflăm în situația de a 
desființa echipele de fotbal ale comunei Cornu, deoarece sportivii vor pleca la alte echipe unde 
sunt plătiți cu mult mai bine decât la noi. Cluburile sportive care sunt înaintea noastră în 
clasament au susținere financiară de 2-3 ori mai mare decât clubul nostru (Blejoi, Păulești, 
Bănești, …; la fel și multe dintre cele clasate pe locuri inferioare (Breaza, Plopeni, Urlați,,..). 
Echipele de la Cornu au reușit să se mențină pe locuri bune în clasament până în prezent, dar, 
fără susținere financiară, nu putem asigura condițiile corespunzătoare pentru sportivi.  

Domnul D.C.M: Eu antrenez echipele de la Cornu de 4 ani și am avut rezultate deosebite. În 
primul an am promovat în divizia D din Liga A județeană. În următorii 2 ani echipa de seniori s-a 
clasat în primele 5 locuri și am înființat echipa de juniori. În acest an ne-am clasat pe locul 7 
deoarece o parte din jucătorii cei mai buni au plecat la alte cluburi unde sunt mai bine plătiți. Am 
venit să vă adresăm rugămintea de a sprijini în continuare de la bugetul local această asociație, 
deoarece există riscul de a se desființa. Vă rugăm să ne comunicați decizia dvs., să știm dacă ne 
mai înscriem la competiția care începe în august. 

Domnul consilier Nicolae ZIDARU: Considerați că locul 7 în clasament se datorează lipsei 
de fonduri? 

Domnul M.I.D.: Da. Acesta este singurul motiv. Dacă am avea fonduri, am încheia 
contracte cu jucători mai performanți. 

Domnul primar Cornel NANU: Noi avem un contract de susținere financiară pentru anul 
2018, dar suma alocată abia le-a ajuns să încheie returul 2017-2018. Trebuie să decidem dacă 
vom continua să îi susținem financiar în Campionatul 2018-2019 și suma pe care o putem aloca 
de la bugetul local. La prima rectificare din semestrul II, trebuie să facem o analiză privind 
veniturile la buget și atunci vom putea stabili suma pe care o vom putea aloca. 

Domnul consilier Sorin ISAR: Eu consider că este important să se facă sport. Trebuie să 
susținem practicarea sportului. 

Domnul Nicolae ZIDARU: Eu propun să susținem financiar Asociația și pentru următorul 
campionat.  

Se supune la vot propunerea domnului consilier Nicolae ZIDARU: 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
8.10. Domnul consilier Dan ALEXANDRU:  Salut începerea lucrărilor pe str.Morii dar 

cetățenii doreau trotuare pe margine, nu șanțuri. S-au spart podiștile, s-au făcut altele de 84 cm.  
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Domnul B.N a sesizat că la poarta lui s-a turnat șant cu beton de numai 3 cm grosime. Biscuiții 
sunt unii mai sus decât ceilalți, iar unii sunt fisurați. Puteți vorbi pentru podiști să fie mai late? 

Domnul primar: Da, podiștile vor avea 1 m. Celelalte probleme vor fi analizate la fața 
locului. Vă rog să îi comunicați domnului viceprimar toate aceste aspecte, punctual. 
 

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, 
                    Ștefan-Nicolae CÎRCIU     
            

               Secretarul comunei Cornu,    
Daniela IANCU                                                                                                                                                                         
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