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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 26 iunie 2018, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 
extraordinară a Consiliului Local, convocată de îndată de primarul comunei, domnul Nanu 
Cornel, prin Dispoziţia nr.110 din 25 iunie 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 consilier Nicolae ZIDARU domnul 
consilier Sorin ISAR și doamna consilier Mihaela Domnica CHIRICĂ.  La şedinţă mai participă: 
domnul Cornel NANU, primarul comunei și doamna Alina NISTORICĂ, inspector cu atribuţii 
delegate director executiv Primăria Cornu.. 

Domnul consilier Ștefan Nicolae CÎRCIU, 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 12.06.2018; 

2) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2018 – 
iniţiat de primar; 

3)  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 12.06.2018.  
Nu sunt observații, nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 2 pe ordinea de zi: proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării  

bugetului local al comunei anul 2018.  
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 3 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
 
3.1. Se analizează cererea înaintată de domnul Radu MILEA, medic veterinar, 

înregistrată sub nr.4840/21.06.2018, care conține acordul de a renunța la o parte din spațiul 
pe care îl deține în folosință gratuită, pentru a fi dat CAR CFR care a solicitat spațiu pentru 
sediu.   
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Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de a se atribui spațiu în folosință 
gratuită către CAR CFR, cerere care a fost analizată anterior în ședința consiliului local dar s-a 
amânat pentru a se găsi spațiu.  

Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 1(Gabriel IANCU).  
 
3.2. Se analizează adresa nr.9023/22.06.2018 trimisă de DSVSA Prahova prin care se 

solicită  componența unității locale de sprijin  Cornu, înregistrată sub nr.5002/25.06.2018. 
Secretarul comunei: Această unitate locală de sprijin se va constitui prin dispoziție a 

primarului dar componența acesteia se stabilește în cadrul Consiliului local. Propun a se 
menține componența anterioară: primar, viceprimar, secretar, medic veterinar Radu MILEA), 
medicină general dr. Andreea Gheorghiu și un inspector din aparatul de specialitate al 
primarului compartiment poliția locală (Petrina STOICA).  

Se supune la vot componența unității locale de sprijin: 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
3.3. Secretarul comunei solicită propuneri pentru actualizarea Consiliului consultativ, 

urmând a se elabora și proiectul de hotărâre. Se oferă voluntari domnii consilieri Nicolae 
TUDOR și Stefan-Nicolae CÎRCIU. Se propune doamna Mihaela CHIRICĂ, care este asistent 
medical 

Propunerile se supun la vot fiind aprobate cu 10 voturi Pentru. 
 
3.4. Se analizează cererea trimisă de directorul școlii prof.Cristea Stănescu, înregistrată 

sub nr.4870/19.06.2018, prin care se solicită numirea reprezentanților în Consiliul de 
Administrație al școlii gimnaziale. Stabilirea reprezentanților se va efectua prin hotărâre de 
consiliu.  

Propunerile sunt: Domnul Nicolae ZIDARU și Marius IANCU.  
Se supun la vot cele două propuneri, fiind aprobate cu 10 voturi Pentru. 
 
 

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

de şedinţă, declară închise lucrările acesteia.    
 

Preşedintele de şedinţă, 
Ștefan-Nicolae CÎRCIU 

            
               Secretarul comunei Cornu,    

Daniela IANCU                                                                                                                                                                         
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