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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 18 decembrie 2018, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local, convocată de îndată de primarul comunei, domnul Nanu 
Cornel, prin Dispoziţia nr.186 din 17 decembrie 2018. 

Secretarul comunei Cornu face apelul nominal, rezultând că la şedinţă participă un 
număr de 11 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. 

Secretarul comunei anunță că este necesară numirea unui nou președinte de ședință, 
deoarece a expirat mandatul doamnei Nicoleta STOIAN, preşedintele de şedinţă ales în luna 
septembrie 2018 pentru 3 şedinţe consecutive. 

Domnul consilier Iulian VOICA propune pe domnul consilier Nicolae SAVU. Nu mai sunt 
alte propuneri. Domnul consilier Nicolae SAVU este ales președinte de ședință cu 11 voturi 
Pentru. 

Domnul consilier Nicolae SAVU, 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 6.12.2018; 
2) Proiect de hotărâre privind numirea președintelui de ședință; 
3) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018; 
4) Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice din organigrama comunei Cornu, judeţul Prahova în anul 
2019; 

5) Alte probleme curente ale administraţiei publice locale, care se supun dezbaterii 
Consiliului local. 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 

data de 6 decembrie 2018.  
Nu sunt observații, nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Preşedintele şedinţei supune la vot procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 1(Sorin ISAR, care nu a fost prezent la ședința precedentă).  
 
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 11 Voturi Pentru. 

 
Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: 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. 
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Voturi Pentru : 11 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 4  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind stabilirea 

unor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama 
comunei Cornu, judeţul Prahova în anul 2019. Comisiile de specialitate nr. 1, 2 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
5.1. Se reanalizează 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. Secretarul comunei prezintă punctul de 
vedere și răspunsul la notificarea prealabilă formulat de avocatul care prestează servicii 
juridice pentru comuna Cornu, respectiv : 
Conform art. 7 din Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, plângerea prealabilă 
împotriva unui act administrativ cu caracter individual, considerat nelegal, se poate introduce 
într-un termen de maxim 6 luni de la data luării la cunoștință despre existența acestuia, chiar 
dacă beneficiar al actului este un alt subiect de drept. 
HCL nr.22/2008, pe lângă faptul că a fost adusă la cunoștință publică pe plan local, prin afișare și 
postare pe pagina de internet a Primăriei Cornu, a fost aprobată prin HG nr.1027/2008 și 
publicată în Monitorul Oficial al României nr.645/10.09.2008. 
În aceste condiții, apreciem că plângerea prealabilă formulată împotriva HCL nr. 22/2008, este 
în prezent tardivă, fiind făcută la mai bine de 10 ani de la adoptarea acestei hotărâri. 
Pe fond, apreciem cererea dvs. ca fiind neîntemeiată, așa cum am arătat prin adresa noastră 
nr.4585/14.06.2018, acest teren, ce face parte din domeniul public al localității, este folosit 
inclusiv de proprietarii indicați în cererea dvs. 
Acest teren nu a figurat în rolul autorilor dvs. după anul 1990, după cum v-am mai arătat. În 
condițiile în care, la acea dată, partidele de rol se deschideau și se actualizau pe baza declarației 
posesorilor de terenuri, faptul că autorul dvs. nu a declarat acest teren la rol confirmă că acest 
teren era considerat un drum de acces, care în prezent face parte din domeniul public. 
Pe de altă parte, Aleea Constructorului a beneficiat de investiții din bani publici și din bani 
europeni, prin introducerea rețelei electrice și de canalizare, investiții de care a beneficiat inclusiv 
familia dvs. și care nu pot fi trecute în proprietate privată. 
În măsura în care vă considerați vătămați în drepturile legale, vă puteți adresa instanțelor 
judecătorești, în termenele și condițiile Legii nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ. 

Domnul primar întreabă consilierii dacă sunt de acord cu acest răspuns la notificare. 
Domnul consilier Stefan CÎRCIU: sunt de acord dacă nu este vorba de branșamentul 

electric, pe care l-a plătit familia Popescu. 
Secretar Daniela IANCU : deci se va reformula cu rețea de iluminat public stradal, în loc 

de rețea eletrică. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot răspunsul la notificarea familiei Popescu, în forma 

prezentată de secretar, cu reformularea sintagmei rețea electrică. 
Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
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5.2. Se analizează cererea adresată Consiliului local de un grup de locuitori de pe strada 

Toamnei, înregistrată sub nr.67/10289/14.12.2018, prin care se solicită rezolvarea situației 
stației publice de călători de la intersecția cu strada Carol I, care obturează vizibilitatea 
conducătorilor auto. 

În urma dezbaterilor, consilierii locali au stabilit cu unanimitate de voturi următoarele : 
în anul 2019 se va căuta o soluție de modernizare a stației de călători, astfel încât să se elimine 
riscurile sesizate. 

 
5.3. Se analizează cererea înaintată de domnul Emilian ANESCU, înregistrată sub 

nr.10018/6.12.2018, prin care se aduce la cunoștința consilierilor locali existența a două 
probleme referitoare la proprietățile deținute în comuna Cornu. 

a.Situația unui teren deținut în proprietate în zona DN1 – care a făcut obiectul unor 
litigii în instanță. 

b.Situația drumului de exploatare DE 427. 
În urma dezbaterilor, consilierii locali au stabilit cu unanimitate de voturi următoarele : 

a. Rezolvarea situației referitoare la terenul proprietate personală a domnului Emilian 
ANESCU, situat în zona DN1, nu este de competența Consiliului local. 
b.Referitor la DE 427, se menține răspunsul comunicat anterior, deoarece mai există un 
proprietar care deține teren în aceea zonă care ar putea ridica problema accesului său pe 
traseul DE 427. 

 
5.4. Se analizează cererea doamnei Elena IORGA, înregistrată sub nr.10019/6.12.2018, 

prin care se comunică nemulțumirea sa cu referire la răspunsul dat anterior din partea 
Consiliului local nr.8092/1.11.2018 prin care i s-a comunicat că deoarece cererea sa  se referă 
la aspecte conținute în cereri/petiții anterioare, aceasta se va clasa, în baza prevederilor art.10 
alin(2) dinO.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.  

În urma dezbaterilor, consilierii locali au stabilit cu unanimitate de voturi următoarele : 
cererea depusă de doamna Iorga Elena nu conține elemente noi, fapt pentru care se va menține 
răspunsul formulat anterior : solicitarea sa poate fi soluționată pe cale amiabilă cu proprietarul 
actual al terenului vecin sau de către instanțele judecătorești.  

 
5.5. Primarul comunei Cornu readuce în atenția consilierilor situația lucrării realizată 

de Parohia Cornu de Sus, care a mai fost discutată și în ședințele anterioare. În ședința din 6 
decembrie 2018 v-am adus la cunoștință că 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., etc… Inspectorul de 
urbanism din cadrul Primăriei a efectuat măsurători și a concluzionat că situațiile de lucrări nu 
corespund cu lucrările executate. Cantitățile din situațiile de lucrări sunt mai mari decât cele 
rezultate din măsurători, nu sunt bine justificate. Am rugat pe d-nii consilieri care fac parte din 
comisia stabilită pentru acordarea fondurilor la unitățile de cult să meargă să facă o verificare a 
celor relatate. Vă rugăm să ne prezentați și opiniile dvs. 

Domnul consilier Marius IANCU: Ca urmare a verificărilor efectuate la lucrarea de 
reparații gard cimitir Cornu de Sus am constatat următoarele: 

1. S-au efectuat următoarele lucrări: placare soclu gard cu piatră de râu; construire stâlpi 
gard și placare cu piatră de colt; consolidare soclu gard prin înălțare cu beton armat pe 
lungime de 28 m; construit copertine la stâlpi din amestec de ciment, mozaic și nisip (10 
stâlpi); construire copertină la soclu gard din amestec de ciment, mozaic și nisip 21 m. 

2. Lungime soclu placat 21 m.l; suprafață soclu placat 12,6 m.p.; număr de stâlpi placați 10 
buc.; suprafață placare stâlpi 14 m.p. 
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3. S-au achiziționat următoarele materiale: piatră râu pt. placat 50 mp; piatră râu pt. colț 
117 ml din care contribuția parohiei 50 m; nisip 24 tone (13 mc); ciment 4030 kg adică 
1,25 mc din care 1760 kg parohie; astereală 0,9 mc; fier beton 111 kg; mozaic spărtură 
marmură 1400 kg din care 600 kg parohie. 

4. S-au consumat conform situații de lucrări: piatră râu pt.placat 50 mp; piatră râu pt.colț 
67 ml; nisip 13 mc; ciment 0,75 mc; astereală 0,9 mc; fier beton 111 kg; mozaic spărtură 
marmură 800 kg. 

5. Lucrarea nu este finalizată. Mai sunt 28 m.l. de soclu ce urmează a fi consolidat și placate 
și 6 stâlpi. Preotul a prezentat raportul justificativ în care sunt specificate și materialele 
rămase în stoc, pe care le va utiliza la viitoarea lucrare. 
Domnul consilier Ioan MANTA: Ca urmare a verificării situațiilor de lucrări prezentate, 

raportat la devizul ofertă reactualizat în iulie 2018 (care include și placare stâlpi), am constatat 
mici diferențe. Materialele au fost incluse în situațiile de lucrări și decontate. Nu pot confirma 
existența altor materiale în stoc. 

Domnul consilier Gabriel IANCU: Eu am observat că deși materialele au fost incluse în 
situațiile de lucrări ale constructorului, preotul paroh prezintă și dânsul facturi pentru 
materialele achiziționate de parohie, pentru contribuția acesteia la lucrări!!. Rapoartele 
preotului conțin informații contradictorii. Ori este contribuție la lucrare (10 %) ori sunt 
materiale în stoc? Unde în stoc?  

Primar Cornel NANU:  Protoieria Câmpina a solicitat informații despre această lucrare 
pentru a realiza auditul specific. Noi am trimis o informare pe care v-o aduc la cunoștință și dvs. 
Menționez că până la această dată Parohia Cornu de Sus nu a prezentat avizul Protoieriei, așa 
cum a fost stabilit prin clauză specială la contractul de finanțare.. .Vă rog să ne comunicați dacă 
sunteți de acord cu răspunsul formulat. 

Președintele de ședință supune la vot adresa nr.10132/12.12.2018, aceasta fiind 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 

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, 
                             Nicolae SAVU     
            

               Secretarul comunei Cornu,    
Daniela IANCU                                                                                                                                                                         
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