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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 6 decembrie 2018, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 
extraordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.182 din 3 decembrie 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 Sorin ISAR.  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 30 octombrie 2018; 
2) Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 
2018-2019– 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 luna octombrie 2018– iniţiat de primar; 
4) Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local 
nr.15/2018 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT 
PRIVAT CORNU în anul 2018 - iniţiat  de primar; 
5) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local – iniţiat de primar; 
6) Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la 
data de 31 decembrie 2018– iniţiat de primar; 
7) Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării şi numerotarea formularelor ITL-1 pentru 
încasarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 2019– iniţiat de 
primar; 
8) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei 
faza SF, aferentă obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE ARHIVĂ CORP 2, ANEXĂ 
ADMINISTRATIVĂ, ALEI PIETONALE ȘI UTILITĂȚI” – iniţiat de primar; 
9) Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Cornu nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I „Măgura” să delege gestiunea serviciului 
de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. – iniţiat 
de primar; 
10) Proiect de hotărâre privind respingerea actualizării Planului anual de evoluție a tarifelor, 
anexă a contractului de delegare a serviciului de colectare și transport deșeuri municipale zona 
7 Câmpina – iniţiat de primar; 
11) 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 30 octombrie 2018.  
Nu sunt observații, nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
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La punctul 2 pe ordinea de zi: se analizează proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2018-2019. Comisiile de 
specialitate nr. 1 și 2 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Nu 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 
octombrie-noiembrie 2018. S-a depus amendament pentru acordarea drepturilor și pentru 
luna noiembrie. Comisiile de specialitate nr. 1 și 2 ale Consiliului local prezintă avize favorabile 
la acest proiect de hotărâre. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 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 modificarea art.2 

alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.15/2018 privind aprobarea susţinerii financiare a 
Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 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 5 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 6 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind anularea 

creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2018.  
Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de 

hotărâre.  
Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Marius IANCU : Există în lista pe 2018 debitori care au mai beneficiat și 

în anii precedenți de anularea creanțelor? 
Domna Alina NISTORICĂ, dir.executiv: Nu, sunt alte persoane. 
Nu mai 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. 
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Se trece la punctul 7 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării şi 
numerotarea formularelor  ITL-1 pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul 
comunei Cornu pentru anul 2019.  

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 8  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza SF, aferentă obiectivului de investiţii  
”CONSTRUIRE ARHIVĂ CORP 2, ANEXĂ ADMINISTRATIVĂ, ALEI PIETONALE ȘI UTILITĂȚI”. 
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 9 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 

nr.5 la Hotărârea Consiliului Local  al comunei Cornu nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I 
„Măgura” să delege gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul 
UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.. S-a depus amendament pentru includerea unui articol 
referitor la stabilirea tarifului de închiriere buldoexcavator. Comisiile de specialitate nr. 1,2 și 3 
ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 10  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind respingerea 

actualizării Planului anual de evoluție a tarifelor, anexă a contractului de delegare a serviciului 
de colectare și transport deșeuri municipale zona 7 Câmpina. Comisiile de specialitate nr. 1 și 3 
ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Domnul Cornel NANU, primarul comunei: Ca urmare a derulării procedurii de atribuire a 
contractului s-a încheiat contractul de delegare a serviciului de colectare și transport deșeuri 
municipale zona 7 Câmpina nr.888A/2018, zonă din care face parte și comuna Cornu. Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – Prahova ne 
solicită aprobarea actualizării Planului anual de evoluție a tarifelor, determinat prin Analiza 
Cost-Beneficiu revizuită aferentă Studiului de fezabilitate rev.10 în scopul modificării 
contractelor de delegare a serviciilor de colectare, transport și transfer deșeuri municipale pentru 
cele 7 zone stabilite la nivelul județului Prahova. După studierea acestei Analize cost-beneficiu am 
constatat că actualizarea Planului anual de evoluție are ca indicator și gradul de contractare a 
serviciilor de salubritate. Având în vedere faptul că la nivelul comunei Cornu gradul de 
contractare a serviciilor este de peste 80% ,cu 1884 de contracte încheiate pt. un nr.de 3604 
persoane, precum și faptul că la nivelul comunei Cornu s-a instituit taxa specială pentru 
persoanele care nu au încheiat contract de servicii de salubritate, taxă care se colectează și se 
virează operatorului de salubritate, considerăm că nu este oportun a se aproba acest plan de 
evoluție a tarifelor de către comuna Cornu, care a depus eforturi substanțiale în creșterea 
gradului de contractare a serviciilor. Astfel,  în zona urbană numărul de persoane contractante 
este în procent de 38% (Comarnic), 43%(Breaza), 58%(Câmpina) iar la Cornu procentul este de 
peste 88%. Planul de evoluție al tarifelor conține o majorare foarte mare a tarifelor ce pot fi 
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practicate în mediul rural, mi s-au părut exagerate și am susținut acest lucru și în ședința 
Asociației din luna noiembrie, la care am luat parte. În aceste condiții, vă propun respingerea 
actualizării Planului anual de evoluție a tarifelor, plan transmis de către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor - Prahova”. 

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 11 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
 
11.1. Se reanalizează 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. Cererea a fost amânată din ședința 
precedentă, pentru a fi invitat domnul Mihai TUDORACHE  pentru a da explicați și informații 
suplimentare referitoare la modul de desfășurare al acestor activități sportive și ce se solicită 
concret din partea comunei Cornu. 

Domnul Mihai TUDORACHE este invitat în sala de ședințe și ia cuvântul: Noi am 
organizat aceste concursuri în multe localități din țară și din străinătate. Ne dorim să organizăm 
două competiții în anul 2019, în lunile mai și septembrie, iar localitatea Cornu oferă cele mai 
potrivite condiții de desfășurare, deoarece aveți o sală de sport și un parc frumos, care se 
pretează pentru organizare concurs urban. Solicităm să ne puneți la dispoziție sala de sport, 
vestiarele – pentru  concurenți, care să se schimbe în ținută de sport și să fiți de acord cu 
utilizarea traseului de la sala de sport până în centrul comunei, închiderea circulației străzile 
respective și cu susținerea organizării unei competiții de atletism. Estimăm cca. 100 de 
participanți. Noi ne vom ocupa de organizare și vom suporta cheltuielile cu elaborarea hartei, a 
pliantelor și altor materiale publicitare, plata arbitrilor, diplomelor și a premiilor. Putem să 
numim această competiție CUPA CORNU. 

Domnul primar: Propun să fim de acord cu acest proiect, să îl susținem, cu condiția de a se 
desfășura sub denumirea Cupa CORNU. 

Propunerea domnului primar este supusă la vot, fiind aprobată cu 12 voturi Pentru. 
 
11.2. Se analizează cererea trimisă de doamna Laura ȘUPEALĂ, directorul școlii 

gimnaziale Cornu, înregistrată sub nr.9790/29.11.2018, prin care se înaintează propunerea de 
aprobare a rețelei școlare pentru anul 2019-2020. 

Propunerea de aprobare a rețelei școlare pentru anul 2019-2020 se supune la vot, fiind 
aprobată cu 12 voturi Pentru. 

 
11.3. Se analizează cererea domnului Dan IRIMIA, reprezentant al societății 

Schubert&Franzke SRL Cluj Napoca,  înregistrată sub nr.9299/20.11.2018, care se transmite 
oferta de preț pentru harta județului Prahova, pliant, în care pot fi incluse reclame 
personalizate pentru primării, instituții publice, firme de pe raza județului, etc., contra cost.                               

Cererea domnului Dan IRIMIA este amânată pentru ședința următoare, urmând a se 
obține mai multe informații despre conținutul reclamei. (12 voturi Pentru) 

 
11.4.  Secretarul comunei, doamna Daniela IANCU, prezintă notificarea prealabilă 

înregistrată sub nr.9341/20.11.2018, prin care doamna Popescu Mihaela și alți moștenitori ai 
def.Popescu Gh.Florea solicită revocarea HCL nr.22/2008 prin care s-a modificat și completat 
patrimoniul comunei Cornu, pentru poziția. Aleea Constructorului din satul Cornu de Sus. O 
cerere de revendicare a terenului pe care s-a inventariat această alee a mai fost analizată în 
ședința Consiliului Local din luna iunie iar Consiliul local a transmis răspunsul 
nr.4585/14.06.2018, adresă care, deasemenea este contestată prin această notificare. 
Secretarul comunei Cornu comunică domnilor consilieri faptul că această notificare a fost 
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trimisă avocatului care prestează servicii juridice la Primăria comunei Cornu și că acesta 
urmează a comunica un punct de vedere/răspuns la notificare. 

Consiliul local, cu unanimitate de voturi, stabilește că va lua o decizie după ce va primi 
punctul de vedere formulat de avocat. 

 
11.5. Primarul comunei Cornu prezintă o informare privind modul de chletuire a sumei 

de 15.000 lei acordată ca ajutor de urgență de comuna Cornu în luna octombrie, precum și 
stadiul de reconstruire a casei distruse în incendiul din 5 octombrie 2018. 

 
11.5. Primarul comunei Cornu prezintă o informare privind modul de cheltuire a sumei 

de 25.000 lei alocați Parohiei Cornu de Sus. Arată că: până la această dată, nu s-au justificat 
corect suma de bani acordată. Situațiile de lucrări prezentate privind execuția gardului de la 
cimitir Cornu de Sus conțin o serie de articole/cantități de lucrări care nu corespund cu 
realitatea. S-au efectuat verificări și măsurători ale lucrărilor executate și s-a constatat că nu se 
justifică 50 m.p. de piatră la soclul gardului, la manoperă s-au detaliat articole pe m.l., în loc de 
m.p. iar factura la piatră s-a emis în m.l. în loc de m.p. Protoieria Câmpina a solicitat informații 
despre această lucrare și vom transmite o informare. Rog consilierii care fac parte din comisia 
stabilită pentru acordarea fondurilor la unitățile de cult să meargă să facă o verificare a celor 
relatate de mine și să ne comunice dacă sunt corecte sau eronate. La rectificarea de buget vom 
redirecționa suma de 15.000 lei rezervată lucrărilor din Cornu de Sus, către altă lucrare. Nu 
putem suplimenta valoarea lucrărilor atâta vreme cât nu se justifică legal și correct modul de 
cheltuire a sumei de 25.000 lei. 

Domnul consilier Gabriel IANCU: Eu am fost cel care a insistat cel mai mult să alocăm 
fonduri pentru realizarea gardului de la cimitir. Dar sunt surprins de slaba calitate a lucrărilor; 
Am încercat să discut cu preotul dar acesta mă evită. S-a aliat cu domnul consilier Marius IANCU, 
care merge în fiecare sâmbătă la biserică și nu mai dorește să discute cu nimeni altcineva. Dacă 
se va continua lucrarea cu acest constructor, eu nu voi mai vota alocarea de fonduri pentru 
Parohia din Cornu de Sus. 

Domnul consilier Iulian VOICA: Eu cred că domnul consilier Marius IANCU a încercat să îl 
ajute pe preot, să ducă la bun sfârșit lucrarea. Nu cred că s-a aliat împotriva cuiva. 

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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