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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 30 octombrie 2018, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 
ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.144 din 24 octombriet 2018.  

Secretarul comunei Cornu face apelul nominal, rezultând că la şedinţă participă un 
număr de 12 consilieri din totalul de 13, conform registrului de prezenţă şi constatând că 
aceasta este legal constituită. Lipsește motivat: domnul consilier Nicolae SAVU.  La şedinţă mai 
participă: domnul Cornel NANU, primarul comunei și doamna Alina NISTORICĂ, inspector cu 
atribuţii delegate director executiv Primăria Cornu. 

Doamna consilier Nicoleta STOIAN, președintele ales în data de 25.09.2018 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 25 septembrie 2018; 

2) Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei doamnei Domnica 
TOADER, în vederea reconstruirii locuinţei distruse în urma incendiului produs în data de 5 
octombrie 2018– 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 august-septembrie 2018– iniţiat 
de primar; 

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

5) Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea 
realizării obiectivului de investiţii de interes public”Conservare, restaurare, consolidare (dupa 
caz) şi punere în valoare a Monumentului Eroilor din comuna Cornu, judeţul Prahova”– iniţiat 
de primar; 

6) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local – iniţiat de primar; 
7) Proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unui 

spaţiu cu destinaţia magazin alimentar, aflat în patrimoniul privat al comunei Cornu – iniţiat de 
primar; 

8) Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare  
„MĂGURA”  să exercite, în numele și pe seama comunei Cornu, atribuțiile de autoritate tutelară 
pentru operatorul regional Utilități Apaserv Cornu S.R.L.. – iniţiat de primar; 

9) 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 12 voturi Pentru. 

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

data de 25 septembrie 2018.  
Nu sunt observații, nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  



  2  
 

 
La punctul 2 pe ordinea de zi: se analizează proiectul de hotărâre cu privire la 

acordarea unui ajutor de urgență familiei doamnei Domnica TOADER, în vederea reconstruirii 
locuinţei distruse în urma incendiului produs în data de 5 octombrie 2018. Comisiile de 
specialitate nr. 1, 2 și 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de 
hotărâre. 

Domnul primar Cornel NANU : După cum ați aflat deja, în data de 5 octombrie s-a produs 
un incendiu care a distrus o locuință în cea mai mare parte. Au mai fost incendii în comuna 
noastră în trecut, însă acest caz este deosebit. În aceea casă locuiau trei persoane, din care două 
sunt persoane cu handicap grav. Au mai fost incendii în trecut, însă acest caz este deosebit. Cei 
trei au rămas sub cerul liber.Am căutat soluții pentru mutarea celor trei, dar, după cum știți noi 
nu deținem locuințe sociale, sau alte spații potrivite pentru locuit. Un vecin Botezatu Gheorghe le-
a oferit, temporar, o anexă de locuit formată din cameră mobilată și o verandă. Încăperea este 
curată, și are două paturi, masă, scaune și o sobă de încălzit cu lemne. Măicuțele de la mănăstire 
le asigură hrana zilnică, aflându-se în imediata vecinătate a incintei mănăstirii. 

Prin personalul din primărie au luat măsuri de urgență pentru elaborarea autorizației de 
desființare a locuinței arse și elaborarea unui proiect tehnic/studii topografice/liste de cantități 
în vederea emiterii autorizației de construire. S-a elaborat un dosar pentru obținerea unui ajutor 
de urgență din partea statului, dosar depus la AJPIS Prahova – sperăm că se va aloca o sumă de 
bani cât mai curând, dar nu putem aștepta deoarece poate dura câteva luni de zile. Împreună cu 
viceprimarul am luat următoarele măsuri de urgență: am demolat toate resturile de construcții și 
curățat zona. Am demarat lucrările de construcții și, până azi s-au realizat  fundațiile (săpături, 
elevație, placă peste elevație). Am primit susținere materială din partea unor firme 
(Petroconstruct, Miras Internațional, Cast, Liderfan) pentru lucrările executate până în prezent și 
avem promisiuni și  pentru alte materiale de construcție.  Dar vin la dvs.cu solicitarea de a aloca o 
sumă și de la bugetul local, care să ne ajute la achiziționarea unor materiale de urgență, astfel 
încât să putem ridica locuința cât mai repede cu putință. Mai sunt necesare : cărămidă, mortar, 
beton-ciment pentru centuri, folie pt.cherestea -astereală, lemn (grinzi, popi, căpriori, etc.), plăci 
de rigips, materiale pentru sobe, tâmplărie, etc... Propun să alocăm măcar suma de 10.000 lei. 

Domnul Iulian VOICA: Eu propun suma de 15.000 lei. 
Propunerea domnului consilier este supusă la vot, fiind aprobată cu 10 voturi Pentru. 
Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente. Preşedintele de şedinţă 

supune la vot întreg  proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 3  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre 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 
august-septembrie 2018. 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 

bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei 
în trimestrul III 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. 



  3  
 

Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi: proiectul de hotărâre privind asocierea comunei 

Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes public 
”Conservare, restaurare, consolidare (dupa caz) şi punere în valoare a Monumentului Eroilor 
din comuna Cornu, judeţul Prahova”. 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 6 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 
 
La punctul 7  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind reluarea 

procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia magazin alimentar, 
aflat în patrimoniul privat al comunei Cornu.  

Comisiile de specialitate nr. 1 și 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest 
proiect de hotărâre. 

Domnul consilier Iulian VOICA propune modificarea unor articole din contractului de 
închiriere anexat proiectului de hotărâre, astfel : 
a) art.3.2-.(1).Chiria se achită până la data de 5 ale lunii, pentru luna în curs. 

Propunerea domnului consilier este supusă la vot, fiind respinsă cu 7 voturi Împotrivă. 
b) Art.3.4 – (1) Neplata totală sau parţială cu întârziere de peste 30 de zile calendaristice......... 

Propunerea domnului consilier este supusă la vot, fiind aprobată cu 12 voturi Pentru. 
Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente. Preşedintele de şedinţă 

supune la vot întreg proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 8 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat 

special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu 
apă și de canalizare  „MĂGURA”  să exercite, în numele și pe seama comunei Cornu, atribuțiile de 
autoritate tutelară pentru operatorul regional Utilități Apaserv Cornu S.R.L.  

Comisiile de specialitate nr. 1, 2  şi 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU solicită permisiunea de a părăsi sala de ședințe. 

Președintele de ședință îi acordă permisiunea. 
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Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
 
9.1. Se analizează cererea trimisă de doamna Adriana VIȘAN, înregistrată sub 

nr.7992/11.10.2018, prin care solicită sprijin privind preluarea ca beneficiar a documentației 
PUZ ridicare restrucție de construire și schimbare destinație teren în zonă mixtă instituții și 
servicii, locuințe pentru complex vile turistice pentru o serie de terenuri pe care le deține în zona 
str.Pomilor din comuna Cornu. 

Cererea se supune la vot, fiind aprobată cu 11 voturi Pentru. 
 
9.2. Se analizează cererea domnului Mihai TUDORACHE, înregistrată sub 

nr.8134/17.10.2018, prin care solicită a se analiza oportunitatea organizării unui concurs de 
orientare sportivă, prin clubul sportiv OK SILVA Câmpina. 

Domnul consilier Sorin ISAR: Eu îl cunosc pe domnul Tudorache și știu că desfășoară 
activități bine organizate, este un om serios. 

Secretar Daniela IANCU: Cred că se dorește punerea la dispoziție în folosință gratuită a 
unor imobile din comună, sală de sport, parc,stadion … ar trebui să vedem care sunt condițiile de 
utilizare. Noi avem taxe pe utilizarea sălii de sport. 

Domnul primar: Propun să îl invităm în ședința viitoare să ne detalieze modul de 
desfășurare al acestor activități și ce se solicită concret din partea comunei Cornu. 

Propunerea domnului primar este supusă la vot, fiind aprobată cu 11 voturi Pentru. 
 
9.3. Se analizează cererea domnului Vasile FOCȘENEANU, professor de istorie la liceul 

Aurel Vlaicu Breaza,  înregistrată sub nr.4342/4.06.2018, care solicita să se aprobe filmarea 
unor vitrine cu tematică etnografică din muzeul comunei, pentru uz didactic. 

 Cererea domnului Focșeneanu este supusă la vot, fiind aprobată cu 11 voturi Pentru. 
 
9.4.  Se analizează informarea scrisă a domnului Nicolae NICU (ca răspuns la adresa 

nr.6634/6.09./2018), înregistrată sub nr.7282/52/20.09.2018, prin care acesta revine la 
sesizările anterioare referitoare la drumurile de exploatarea din vecinătatea mănăstirii și 
aduce la cunoștința consilierilor că dânsul consideră că este obligatoriu ca Mănăstirea să își 
actualizeze lucrarea de cadastru conform planului parcelar în vigoare… cu această actualizare 
urmând a se rezolva toate problemele care au apărut în aceea zonă. Secretarul comunei 
informează consilierii locali cu privire la faptul domnul Nicolae NICU a mai depus două 
solicitări-petiții care se referă la aceleași aspecte conținute în petițiile anterioare, fapt pentru 
care au fost clasate în conformitate cu prev.art.10 alin.(2) din O.G.nr. 27/2002, privind 
reglementarea activității de soluționare a petițiilor. 

 
9.5. Se analizează cererea doamnei Elena IORGA, înregistrată sub nr.8092/16.10.2018, 

prin care solicită a se analiza cu atenție planurile parcelare valabile în anul 2003 și în anul 
2008 si să se constate că accesul la proprietatea sa cu nr.cad.21043 se face din DE 536 în strada 
Topșenilor. Cererea doamnei Elena IORGA este analizată și se constată că și aceasta se referă la 
aspecte conținute în cereri/petiții anterioare, fapt pentru care noua petiție se va clasa, în baza 
acelorași prevederi din O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a 
petițiilor. 
 

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, 

Nicoleta STOIAN 
            

               Secretarul comunei Cornu,    
Daniela IANCU                                                                                                                                                                                                                                                                     
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