
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

Proiect 
PROCES-VERBAL 

Incheiat astazi, 25 septembrie 2018, de catre secretarul comunei Cornu, la ~edin~a 
ordinarii a Consiliului Local, convocata de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispozi~ia nr.131 din 20 septembrie 2018. 

Secretarul comunei Cornu face apelul nominal, rezultand ca la §edin~a participa un 
numar de 13 consilieri din totalul de 13, conform registrului de prezenta §i constatand ca 
aceasta este legal constituita. La ~edin~a mai participa: domnul Cornel NANU, primarul 
comunei, doamna Alina NISTORICA, inspector cu atribuW delegate director executiv ~i doamna 
Mihaela CHIRIAC, inspector urbanism Primaria Cornu. In public, sunt prezenti trei cetateni din 
comuna Cornu, care ~i-au exprimat dorinta de a asista la lucrarile $edintei. 

Secretarul comunei anunta ca este necesara numirea unui nou pre~edinte de ~edinta, 
deoarece a expirat mandatul domnului ~tefan CIRCIU, pre§edinteJe de §edinta ales In luna iunie 
2018 pentru 3 §edinte consecutive. 

Domnul consilier Nicolae SAVU propune pe doamna consilier Nicoleta STOIAN. Nu mai 
sunt alte propuneri. Doamna consilier Nicoleta STOIAN este aleasa pre~edinte de ~edinta cu 13 
voturi Pentru. 

Doamna consilier Nicoleta STOIAN, pre$edintele de ~edinta ales, multume$te pentru 
lncrederea acordata ~i preia conducerea ~edintei. 

Pre~edintele §edintei lntreaba daca mai sunt ~i alte probleme pentru ordinea de zi, 
lnafara celor lnscrise In convocator. 

Domnul primar Cornel NANU solicita aprobare pentru introducerea pe ordinea de zi a 
doua proiecte de hotarare suplimentare, care sunt urgente pentru finantarea corespunzatoare 
a lucrarilor $i au fost deja analizate ~i dezbatute In comisiile de specialitate: 

1.privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ~i a documentatiei faza SF, aferenta 
obiectivului de investitii "CONSOLIDARE ~I REFACERE-APARARE DE MAL (DIRIJARE APE PLUVIALE IN 
VEDEREA COMBATERII INUNDARII ZONE! DIN AVAL) STR.ING.ION NISTORICA, DIN COMUNA CORNU, 
JUDETUL PRAHOVA": 

2.privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ~i a documentatiei faza studiu de 
fezabilitate, aferenta obiectivului de investitii " lmbunatatirea retelei de drumuri de interes local: str. 
Preot Provinceanu, str. Gradinitei, str. Primaverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorica $i aleea 
Trandafirilor, in com. Cornu, judetul Prahova, cu acces drum Poarta Manastire". 

Propunerea este sup usa la vot ~i a probata cu 13 voturi Pentru. 
Intrucat nu mai sunt alte propuneri, pre~edintele de ~edinta supune la vot ordinea de zi 

completata cu cele doua proiecte suplimentare: 
1) Analiza ~i aprobarea procesului-verbal al §edin~ei ordinare a Consiliului Local al comunei 
Cornu din data de 28 august 2018; 
2) Proiect de hotarare privind numirea pre~edintelui de ~edinta- ini~iat de primar; 
3) Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local - initiat de primar; 
4) Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice deschise cu strigare pentru 
valorificarea unor bunuri materiale rezultate ca urmare a lucrarilor de modernizare a 
Caminului cultural Cornu - initiat de primar; 
5) Proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea Anexei nr.5 la Hotararea 
Consiliulu i Local al comunei Cornu nr.34/2014, privind mandatarea A.D.! , Magura" sa delege 
gestiunea serviciului de alimentare cu apa §i canalizare catre operatorul UTILITATI APASERV 
CORNU S.R.L.- initiat de primar; 
6) Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ~i a documenta~iei 
faza SF, aferenta obiectivului de investitii "CONSOLIDARE ~I REFACERE-APARARE DE MAL 
(DIRIJARE APE PLUVIALE IN VEDEREA COMBATERII INUNDARII ZONEI DIN AVAL) 
STR.ING.ION NISTORICA, DIN COMUNA CORNU, JUDETUL PRAHOVA"- initiat de primar; 



7) Proiect de hotarare privind privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici §i a 
documentatiei faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investitii " Imbunatatirea 
retelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. GradiniteC str. Primaverit str. 
Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorica §i aleea Trandafirilor, In com. Cornu, judetul Prahova, cu 
acces drum Poarta Manastire"- initiat de primar; 
8) Alte probleme curente ale administratiei publice locale, care se supun dezbaterii 
Consiliului local. 

Voturi Pentru: 13 
Voturi impotrivii: 0 
Ab}ineri: 0. 

La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al §edintei din 
data de 28 august 2018. 

Nu sunt observatii, nu sunt lnscrieri Ia cuvant. 
Pre§edintele §edintei supune Ia vot procesul-verbal. 
Voturi Pentru: 12 
Voturi impotrivii: 0 
Ab}ineri: l(Iulian VOICA) motivat de absenta sa Ia ~edinta anterioarii. 

La punctul 2 pe ordinea de zi: proiectul de hotarare privind numirea pre~edintelui de 
~edinta . Comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului local prezinta aviz favorabilla acest proiect 
de hotarare. Proiectul a fost deja aprobat de consilieri, cu 13 Voturi Pentru. 

La punctul 3 pe ordinea de zi: privind rectificarea bugetului local. 
Domnul consilier Gabriel IANCU propune amanarea discutarii acest ui proiect, pana 

dupa discutarea cererii Parohiei Cornu de Sus(lnscrisa Ia punctul Diverse, alte probleme .... ). 
Propunerea sa este respinsa 10 voturi impotrivii. 

Nu mai sunt lnscrieri Ia cuvant, nus-au formulat amendamente. 
Pre§edintele de §edinta supune Ia vot proiectul de hotarare. 
Voturi Pentru: 11 
Voturi impotrivii : 0 
Abtfneri: 2(Gabriel IANCU ~i Dan ALEXANDRU). 

La punctul 4 pe ordinea de zi se analizeaza proiectul de hotarare privind organizarea 
licitatiei publice deschise cu strigare pentru valorificarea unor bunuri materiale rezultate ca 
urmare a lucrarilor de modernizare a Caminului cultural Cornu. Comisiile de specialitate nr. 1 
§i 3 ale Consiliului local prezinta avize favorabile Ia acest proiect de hotarare. 

Nu sunt lnscrieri Ia cuvant, nu s-au formulat amendamente. Pre§edintele de §edinta 
supune Ia vot proiectul de hotarare. 

Voturi Pentru : 13 
Voturi impotrivii : 0 
Ab}ineri: 0. 

Se trece Ia punctul 5 pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind modificarea §i 
completarea Anexei nr.S Ia Hotararea Consiliului Local al comunei Cornu nr.34/2014, privind 
mandatarea A.D.I "Magura" sa delege gestiunea serviciului de alimentare cu apa §i canalizare 
ditre operatorul UTILITATI APASERV CORNU S.R.L. Comisiile de specialitate nr. 1, 2 §i 3 ale 
Consiliului local prezinta avize favorabile Ia acest proiect de hotarare. 

Nu sunt lnscrieri Ia cuvant, nu s-au formulat amendamente. Pre§edintele de §edinra 
supune la vot proiectul de hotarare. 

Voturi Pentru : 13 
Voturi impotrivii : 0 
Ab}ineri: 0. 
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Se trece la punctul 6 pe ordinea de zi: proiectul de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ~i a documentatiei faza SF, aferenta obiectivului de investiJ:ii 
"CONSOLIDARE ~I REFACERE-APARARE DE MAL (DIRIJARE APE PLUVIALE IN VEDEREA 
COMBATERII INUNDARII ZONEI DIN AVAL) STR.ING.ION NISTORICA, DIN COMUNA CORNU, 
JUDETUL PRAHOVA". Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezinta aviz favorabilla 
acest proiect de hotarare. 

Ynscrieri la cuvant: 
Domnul consilier Sorin ISAR: Va fntreb daca s-a studiat situafia deversarii ape/or pluviale 

pe acea zona; daca s-aufacut studii de specialitate; ~tim cii sunt probleme pe str.lon Nistoridi. 
Primar Cornel NANU: Obiectul ~i scopul acestui protect de investifii este chiar de dirijare a 

ape/or pluviale pe aceasta zona, dupa realizarea consolidarii -refacere mal ~i a rigolelor 
specificate fn proiect. . 

Nu mai sunt inscrieri la cuvant, nu s-au formulat amendamente. Pre~edintele de ~edinJ:a 
supune la vot proiectul de hotarare. 

Voturi Pentru: 13 
Voturi fmpotriva: 0 
Ab}ineri: 0 

La punctul 7 pe ordinea de zi, se discuta proiectul de hotarare privind reactualizarea 
indicatorilor tehnico-economici ~i a documentaJ:iei faza studiu de fezabilitate, aferenta 
obiectivului de investitii "Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local: str. Preot 
Provinceanu, str. Gradinitei, str. Primaverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorica ~i aleea 
Trandafirilor, in com. Cornu, judeJ:ul Prahova, cu acces drum Poarta Manastire". 

Primarul comunei Cornu ia cuvantul ~i explica necesitatea adoptarii acestor modificari a 
indicatorilor tehnico-economici ~i oportunitatea de a ob!ine de la MDRAP fonduri pentru 
lucrarile suplimentare. 

Nu sunt inscrieri la cuvant, nu s-au formulat amendamente. 
Pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de hotarare. 
Voturi Pentru: 13 
Voturi fmpotriva: 0 
Ab}ineri: 0. 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
8.1. Se analizeaza sesizarea adresata Consiliului local, inregistrata sub 

nr.7235/50/19.09.2018, prin care doamna aduce la cuno~tin!a 
consilierilor o serie de aspecte negative referitoare la : 

-activitatea firmei care elaboreaza cadastrul general pe teritoriul comunei ~i 

modalitatea !n care s-a efectuat publicitatea; 
-modalitatea de aprobare a nomenclaturiii stradale ~i eliberarea certificatelor de 

nomenclatura stradala; 
-modalitatea de facturare a consumurilor de apa de catre operatorul serviciului de 

alimentare cu apa ~i canalizare; 
-zonele cu restric!ii temporare de construire; 
-activitatea de elaborare a proiectelor de hotarari ~i modalitatea de afi~are a acestora ... 
Deoarece petenta se afla in sala de ~edinJ:e, pre~edintele de ~edinta !i da cuvantul, In 

cazulln care mai are ceva de adaugatjprecizat cu referire la sesizarea dansei. 
Doamna Da, doresc sa ad aug ca ~i noi suntem Cornu. Vrem sane fie bine ~i 

nouii vizavi de hotiirarile pe care le luafi, cu banii pe care fi colectafi de Ia not. Curiifenia din 
comuna lasa de dorit; gunoi de Ia animale pe trotuare; ma~ini parcate pe trotuare; trebuie 
toaletafi pomii din curfile oamenilor, deoarece nu se poate circula pe trotuare; Mai sunt multe 
altele ... Nus-a pub/teat hotararea cu zonele de restric,tie de construire .. . 
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Secretarul comunei: Hotiirarea de consiliu privind aprobarea PUG-ului comunei, care 
con_tine zonele cu restric_tii de construire, s-a afi~at !a avizierul primiiriei ~i on-line pe site-ul 
primiiriei fn anu/2013. Planul Urbanistic General a! comunei aprobat fn anu/2011 se ajlii pe site
ul primiiriei Ia sec_tiunea http:l,!www.primariacornu.ro/urbanisml. Proiectul privind 
nomenclatura stradalii se ajlii pe site ~i Ia avizierul primiiriei. Au fost afi~atejpostate din timp ... 

Doamna : avizierul de fa primiirie este prea mic ... trebuie sii stai coco~at sii 
po_ti citi .. Mai am multe de adiiugat, ... nu se respectii Legea administra_tiei pub/ice locale ... 

Domnul consilier Gabriel IANCU: Accesul speciali~tilor de cadastru pe proprietatea dvs. 
fiirii permisiune nu se poate realiza decat fn baza imui mandat .. 

Domnul consilier loan MANTA: Dupii modul fn care ne vorb(ti, se observii cii ne trata,ti cu 
superioritate, ca ~i cand noi am fi inferiori .... Referitor fa curii_tenia de pe teritoriul comunei nu pot 
sii vii dau dreptate ... cand a pi cumpiirat teren fn comuna Cornu ~tia_ti cii ven(ti Ia _tara unde se mai 
giisesc animate care produc gunoi specific Ia trecerea ciitre pii~une .. 

Secretarul comunei: Dacii mai ave,ti alte aspecte de sesizat vii rugiim sii le transmite_ti fn 
scris. 

Pre~edintele de ~edin~a : Riispunsulla sesizarea dvs. va fi transmis fn scris. 
8.2. Se analizeaza sesizarea adresata Consiliului local, lnregistrata sub 

nr.7335/21.09.2018, prin care doamna aduce Ia cuno~tin~a consilierilor ca 
Primaria i-a eliberat un certificat de urbanism In care, Ia regimul juridic se mentioneaza ca 
imobilul sau se afla lntr-o zona cu restriqie temporara de construire ~i, Ia regimul tehnic, se 
solicita rezolvarea situatiei juridice a accesului Ia drumul public. 

Deoarece petenta se afla In sala de ~edinte, pre~edintele de ~edin~a li da cuvantul, In 
cazulln care mai are ceva d daugatjprecizat cu referire Ia sesizarea dansei. 

Doamna : Da, mi se cere clarijicarea situa_tiei drumului de acces Ia 
proprietatea mea. Conform acestui plan parcelar (anexat Ia sesizare) miiniistirii i s-au atribuit 
douii terenuri ajlate fntre douii drumuri de exploatare, care erau valabile. De ce mise cere PUZ? 
De ce mi se cere drum ? Eu doresc sii construiesc o cabana din lemn. Am ~i un acord scris din 
partea Arhiepiscopiei. Solicit sii mise scoatii din certijicatul de urbanism acest PUZ ~i sii se ,tina 
cont de cadastrul actualizat pe care l-am depus, unde se vede drumul de acces Ia proprietatea 
mea. 

Pre~edintele de ~edin~a : Dacii nu mai ave_ti nimic de adiiugat, vii comunic cii riispunsul/a 
sesizarea dvs. va fi transmis fn scris. 

Domnul se afla In sala de ~edinta ~i solicita cuvantul. 
Domnul : Eu nu am fiicut o sesizare scrisii dar am dorit sii particip fa 

~edin,tele consiliului local, care sunt pub/ice. Dumneavoastrii sunte_ti niiscu_ti aici, noi ne-am ales 
sii venim aici. Trebuie sii privi_ti dorin_ta noastrii de a participa Ia ~edin,te pentru a vii ajuta dacii 
putem, fn luarea unor decizii bune pentru comunii. Doresc sii punctez douii lucruri: 

Avem un teren fn zona DN1 unde suntem suprapu$i cu un alt imobil .. . avem douii 
hotiirari definitive pentru acest teren. Nu am avut niciun sprijin din partea primiiriei. 

Am solicitat desfiin_tarea DE 427 care se ajlii pe proprietatea mea .. nu a_ti aprobat $i 
nu pot face alipirea terenurilor. Nu ~tiu dacii se poate viabiliza acest drum, astfel fncat sii poatii fi 
folosit. ... 

Avand In vedere faptul ca ~edinta publica s-a lnchis, petentii sunt invitati sa paraseasca 
sala de ~edin~a, aceasta urmand a continua cu alte probleme ale ceta~enilor ~i cereri, care au 
fost lnscrise pe ordinea de zi, dar nu fac obiectul dezbaterilor publice. 

8.1. Se reiau discutiile pe marginea cererii depuse de doamna ••••••• 
Primarul comunei : Lucriirile de cadastru general pe teritoriul comunei se efectueazii de 

ciitre o firma contractatii de ANCPL prin licitape publica deschisii. Persoanele angajate de firma 
au primit de Ia noi documente semnate ~i ~tampilate, prin care se confirmii cii sunt delegafi sii 
efectueze miisuriitori cadastrale $i sii co/ecteze acte de identitate $i de proprietate pentru 
imobilele situate pe raza UA T Cornu, jude,tul Prahova. Pub/icitatea acestor servicii s-a fiicut pe 
toate ciiile posibi/e, prin fn~tiintiiri scrise trimise Ia fiecare proprietor, prin anunturi afi~ate pe 
avizierele din comuna Cornu ~i on-line pe site-ul Primiiriei. Campania de publicitate este 
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efectuata de ANCPI ~i Ia nivel national, pe toate canalele mass media, ... nu cred ca mai sunt 
persoane care nu ~tiu despre acest cadastru general de pe teritoriul tarii. 

Referitor Ia cele afirmate, Prim aria nu face diferente fntre cetatenii comunei ~~ straina~i, 
fntre cei care de tin un teren de 100 m.p. ~~ cei care de,tin cateva hectare. Investi,tiile fn com una 
Cornu s-au realizat pentru toti proprietarii din comuna Cornu, indiferent de unde vin. Drumurile 
s-au asfaltat pentru totf. Acolo unde s-au gasit suprapuneri de terenuri, acestea sunt cauzate de 
cei care au vandut suprafetele respective .... angajatii primariei nu au nicio legaturii cu faptul ca 
unele persoane au masurat ~i vandut supra fete mai mart sau nereale ... 

Doamna consilier Angelica IONESCU: Persoanele delegate nu intra pe proprietati sau fn 
curtea oamenilor fara sa ceara permisiunea. Dar au obligatia, prin contract, sa efectueze 
verificari ~~ miisuratori pentru toate imobilele din comuna Cornu, inclusiv pentru cele care au 
deja un cadastru anterior. Lucrarea nu se poate finaliza pana nu se identifica toate imobilele 
astfel fncat sa se fnchida pe suparafta comunei. 

In urma dezbaterilor, consilierii locali au stabilit urmatoarele : 
1-2. Prima ria va trans mite Prestatorului de servicii sesizarile referitoare Ia modul de 

lucru al personalului care desra~oara activita~ile de cadastru pe teritoriul comunei. 
3. Consiliullocal nu ia In considerare ~i nu raspunde Zvonurilor Ia care se face referire In 

sesizare, acestea nefiind probate. Insa, conform legisla~iei In vigoare, In cazul In care nu se 
identifica niciun proprietar, posesor sau de~inator legal al unui imobil, dreptul de proprietate 
se va lnscrie provizoriu In favoarea UA T. 

4. Consiliullocal nu are atribu~ii de desemnare comisii ~i persoane responsabile privind 
cadastrul, avand In vedere faptul ca lntreaga procedura de desemnare a prestatorului de 
servicii s-a realizat la nivel na~ional, prin licitatie publica, de catre ANCPI. Intreaga 
documenta~ie ~i specifica~iile tehnice au fost aprobate prin ordin al pre~edintelui ANCPI iar 
urmarirea modului de prestare a acestor servicii se realizeaza de catre speciali~tii OCPI 
Prahova. Primaria contribuie Ia buna desra~urare a Iucrarilor sistematice de cadastru, 
ln~tiinteaza de~inatorii de imobile cu privire Ia obliga~iile pe care ace~tia Ie au In desfa~urarea 
lucrarilor, ~i anume : sa permita accesul pe proprietate a reprezentan~ilor Prestatorului, In 
vederea executarii masuratorilor, sa prezinte actele de proprietate, sa participe Ia identificarea 
limitelor imobilelor, sa verifice informa~iile privitoare la imobile In etapa de publicare a 
rezultatelor. 

S.Etapa de interogare a Car~ilor funciare precum ~i predarea-primirea datelor generale 
~i a car~ilor funciarejplanuri de amplasament ~i delimitare active s-a realizate lntre OCPI 
Prahova ~i Prestatorul de servicii Ia data de 11.04.2018. 

6. Intalnirea organizata In cadrul campaniei de informare In data de 7 august 2018 a fost 
inclusa In randul ac~iunilor de informare publica cu privire Ia lnceperea lucrarilor de 
lnregistrare sistematica ~i a avut un impact deosebit In randul tuturor celor care au dorit sa 
raspunda acelei invita~ii pe care am transmis-o tuturor ceta~enilor proprietari de imobile din 
comuna Cornu. Mul~i dintre cei care nu au putut participa Ia lntalnirea din 7 august 2018 au 
solicitat ~i obtinut informa~iile respective de Ia punctul de lucru organizat In comuna Cornu, 
precum ~i de la personalul din cadrul primariei, astfel ca nu am lntampinat probleme la 
actiunile de identificare ~i masurare pe teren. Sesizarea doamnei este singura pe aceasta tema. 

?.Nomenclatura stradala a fost elaborata ~i aprobata In baza unor acte administrative, 
In special Hotararea Consiliului local al comunei Cornu nr.43/27.04.2017, privind adoptarea 
unor masuri pentru elaborarea nomenclatorului stradal ~i renumerotarea cladiririlor de pe 
teritoriul administrativ a! comunei Cornu ~i Hotararea Consiliului Local nr.37 /12.06.2018 
privind atribuirea de denumiri strazilor de pe teritoriul administrativ ~i aprobarea 
Nomenclatorului stradal al comunei Cornu. Aceste hotarari contin toate temeiurile legale, au 
fast adoptate In mod legal, fiind afi~ate Ia avizierul primariei ~i pe site vvvvw.nrimariacornu.ro. 

8.Sesizarea referitoare Ia funizarea ~i facturarea apei potabile va fi analizata de catre 
organele de conducere ale operatorului Utilitati Apaserv Cornu SRL. 

9. Hotararea de consiliu privind aprobarea PUG-ului comunei, s-a afi~at la avizierul 
primariei ~ion-line pe site-ul primariei In anul 2011. Planul Urbanistic General a! comunei care 
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con~ine zonele cu restriqii de construire, se afla pe site-ul primariei la sec~iunea 

http:/ jwww.primariacornu.ro/urbanismj. 
Voturi Pentru: 13 
Voturi impotriva: 0 
Abtineri: 0. 

8.2. Se reiau discu~iile pe marginea cererii depuse de do 
In urma dezbaterilor, consilierii locali au stabilit urmatoarele: 
1. Condi~iile impuse prin Planul Urbanistic General al comunei trebuie respectate. 

Compartimentul Urbanism va solicita ~i punctul de vedere al arhitectului-~ef al jude~ului 
Prahova ( cu privire la obligatia elaborarii PUZ pentru zona de restric~ie temporara). 

2. Situa~ia juridica a drumului de acces la proprietatea doamnei-. ramane 
de rezolvat, deoarece calea de acces de la strada Top~eni la imobilul cu nr.cadastral 21043 se 
suprapune pe imobilul cu nr.cadastral 23234 (proprietatea manastirii). A se avea In vedere ca 
planul de amplasament aferent imobilului cu nr.cad.21043 (actualizat 2018) con~ine o 
pozi~ionare diferita a caii de acces, comparativ cu: 
- planul de amplasament elaborat anterior (anexat certificatului de urbanism nr.191/ 
12.12.2008 nr. cad. vechi 931), 
- planul de amplasament pt. nr. cadastral vechi1355 
-planul de amplasament pt. nr. cadastral vechi 924. 

Voturi Pentru: 13 
Voturi lmpotriva : 0 
Ab}ineri: 0. 

8.3. Se analizeaza cererea lnaintata de Asocia~ia Flori de tei Consiliului local, lnregistrata 
sub nr.7316/20.09.2018, prin care se solicita a se atribui un spa~iu pentru a-~i organiza 
activitatea In comuna Cornu. 

Domnul Cornel NANU, primarul comunei: Avand fn vedere specificul asocia,tiei (fn 
domeniul cultural) propun sa aprobam o fncapere din cladirea caminului cultural. Dar trebuie sa 
a~teptam finalizarea lucrarilor de modernizare a cladirii. Pro pun sa amanam luarea unei decizii 
pana lafinalizarea lucrarilor. 

Pre~edintele de ~edinta supune la vot propunerea domnului primar. 
Voturi Pentru: 13 
Voturi lmpotriva: 0 
Abtineri: 0. 

8.4. Se analizeaza cererea societa~ii Utilita~i Apaserv nr.12249 /2018, lnregistrata sub 
nr.7239/19.09.2018/4.06.2018, privind modalitatea de utilizare a fondurilor acumulate In 
contul cotei de dezvoltare. 

Domnul Cornel NANU, primarul comunei: Lucrarile descrise fn adresa sunt necesare 
datorita vechimii conductelor, pompelor ~i a instala,tiilor. Dupa cum ~ti}i, am avut numeroase 
probleme fn furnizarea apei fn ultimile 2 luni. Pro pun sa aviza}i utilizarea sumelor acumulate fn 
contul de dezvoltare, pentru lucrarile ~i dotarile enumerate 

Se supune la vot propunerea domnului primar: 
Voturi Pentru : 13 
Voturi lmpotriva : 0 
Abtineri: 0. 

8.5. Se analizeaza cererea doamnei director al ~colii gimnaziale Cornu, 1nregistrata sub 
nr.7487 /25.09.2018, prin care aceasta solicita finan~are pentru realizarea tehnologiei de 
lmpamantare a instala~iilor electrice. 
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Domnul primar: Abia acum am ajlat ca nu exista solutia de fmpamantare Ia $COala $i 
gradin(te. Lucrarile sunt necesare. Am prins o suma de 20.000 lei suplimentara Ia rectificarea de 
buget. Lucrarile se pot realiza din aceasta suma. 

Se supune Ia vot propunerea domnului primar: 
Voturi Pentru : 13 
Voturi fmpotriva: 0 
AbJineri : 0. 

8.6. Se analizeaza cererea doamnei director al ~colii gimnaziale Cornu, lnregistrata sub 
nr.7486/25.09.2018, prin care aceasta solicita desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
local pentru constituirea comisiei CEAC Ia nivelul ~colii gimnaziale. 

Domnul primar: propun doamnei Angelica IONESCU sa fie de acord cu aceasta func_tie, 
avand fn vedere faptul ca lucreaza fn apropierea $CO!ii $i ar putea U$0T sa participle Ia $edintele 
acestei comisii. 

Doamna consilier Angelica IONESCU accepta propunerea. Aceasta se supune Ia vot, fiind 
aprobata cu : 

Voturi Pentru : 13 
Voturi fmpotriva : 0 
Abtineri: 0. 

8.7. Se analizeaza cererea domnului - lnregistrata sub 
nr.7092/14.09.2018, completata cu cererea nr.7453/25.09.2018, care solicita aprobare pentru 
deschiderea unui punct de Jucru In comuna Cornu, km 95+200, zona DNl pentru desta~urarea 
de activitati de re~apare, refacere anvelope. 

Se supune Ia vot cererea, fiind aprobata acordarea avizului de principiu, cu lnceperea 
activitatii numai dupa obtinerea tuturor avizelor §i acordurilor legale de functionare, conform 
specificului activitatii: 

Voturi Pentru: 13 
Voturi impotriva: 0 
Ab}ineri: 0. 

8.8. Se analizeaza cererea doamnei din partea TELEKOM ROMANIA SA, 
prin care solicita pastrarea pretului de 1,03 eurojmpjluna pentru spatiul necesar de lnchiriat 
In vederea amplasarii unui cabinet stradal pentru echipament central a telefonica. 

Domnul primar: Avem 3 solu,tii, din care dvs. decideti: 
1.Sa pastram pre,tul de 1,03 eurojmpjluna $i sa semnam act aditional Ia contractu/ existent 

(fncheiat fn anu/2003); 
2.Sa stabilim pre_tul de 13 eurojmpjluna (similar cu aft contract de fnchiriere ajlat fn vigoare -

care poate fi considerat pretul pietei); 
3.Sa elaboram un raport de evaluare $i stabilire pre,t de fnchiriere, cu un evaluator atestat 

ANEVAR. 
Domnul consilier Nicolae ZIDARU: Eu propun sa stabilim pretul de 13 eurojmpjluna. 
Se supune Ia vot propunerea domnului consilier: 
Voturi Pentru: 13 
Voturi fmpotriva : 0 
Abtineri: 0. 

8.9. Se analizeaza cererea Parohiei Cornu de Sus, lnregistrata sub nr.7067 /13.09.2018, 
completata cu cererea nr. 7381/24.09.2018 prin care solicita suplimentarea cu 15.000 lei a 
sumei alocate In anul 2018 pentru lucrarile de reparatii ~i reconditionare gard cimitir Cornu de 
Sus. Cererile sunt lnsotite de facturi, situatii de lucrari, contract de executie, process-verbal de 
receptie. 
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Se da cuvantul doamnei Mihaela CHIRIAC, inspector urbanism care precizeaza 
urmatoarele: Am efectuat un control ~i miisuriitori Ia Iucrarea din Cornu de Sus, gard cimitir ~i 
am constatat cii situa,tiile de lucriiri nu corespund cu lucriirile executate. Cantitiitfle din situatiile 
de lucriiri sunt mai mari dedit cele rezultate din miisuriitori, nu sunt bine justificate. Situa,tiile de 
lucriiri trebuie refiicute conform lucriirilor reale executate. 

Daniela IANCU - secretarul comunei: noi am solicitat Parohiei cu adresa 
nr.7067 /14.09.2018 sii se depunii documente/e justificative conform contract de finantare 
nr.3525/2018, dar cererea Parohiei nu contine Raportul de justiftcare ~i Declara,tia - formulare 
anexe ale contractului. Odatii cu primul decont de cheltuieli trebuia sii se depunii ~i 

avizuljacordul Protoieriei Campina. Acesta nus-a depus. 
Domnul primar: Propun sii amaniim luarea unei decizii ~i sii rediscutiim cererea dupii ce 

se vor depune toate justificiirile ~i se vor fndeplini conditiile legale pentru acordarea de sume 
suplimentare. 

Se supune Ia vot propunerea domnului primar: 
Voturi Pentru: 13 
Voturi lmpotrivii : 0 
Ab}ineri: 0. 

Yntrucat nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi ~i nici lnscrieri la cuvant, pre~edintele 
de ~edin~a declara lnchise lucrarile ~edin~ei. 

Pre~edintele de ~edin}ii, 
Nicoleta STOIAN 

Secretarul comunei Cornu, 
Daniela IANCU 
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