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ROMÂNIA                                                                                                                                      

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU                                                                                                                            

Proiect 

PROCES-VERBAL, 
Încheiat astăzi, 11.02.2014, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 

Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Cornel NANU, prin Dispoziţia 
nr.29 din data de 07.02.2014. 

Secretarul comunei Cornu, doamna Daniela IANCU 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. Lipseşte domnul consilier Ion 
MANTA, care a anunţat că se afLă în delegaţie în interes de serviciu. La şedinţă mai 
participă: domnul Cornel NANU, primarul comunei Cornu şi doamna Daniela CHIŢU, şef 
birou buget. 

Preşedintele de şedinţă ales pentru 3 şedinţe consecutive, domnul Ştefan CÎRCIU,  
preia conducerea lucrărilor şedinţei şi dă citire ordinii de zi a acesteia, aşa cum a fost 
propusă de iniţiator: 

1. Analiza şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 
Cornu din data de 10 ianuarie 2014; 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe anul 2013 ; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2013 în anul 

2014; 
4. 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 decembrie 2013;   

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii 
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2013; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2014; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, 

sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Cornu în anul 2014; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al 

persoanei cu handicap  pentru anul 2014; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 

2014, a listei  cuprinzând beneficiarii de ajutor social  precum şi persoanele care urmează  să 
efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind implementarea şi eliberarea 
formatului unic al modelului card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap; 

11. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului pentru serviciul de salubritate prestat 
populaţiei de către S.C. Floricon Salub S.R.L. şi actualizarea contractului de concesiune nr.1/2006 
conform prevederilor legislative în vigoare ; 

12. Proiect de hotărâre cu privire la completarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al comunei Cornu, judeţul Prahova cu un bun imobil-teren şi aprobarea vânzării 
prin negociere directă a acestui imobil ; 

13. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru 
completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult în anul 2014   ; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie 
„REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA” ; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie 
„EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE  ÎN COMUNA CORNU,  SATUL CORNU DE JOS, JUDEŢUL 
PRAHOVA - ETAPA A III-A”; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV 
DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2014 ; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2014; 
18. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale pentru  secretarul comunei pentru anul 2013; 
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19. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind 
starea economică, socială şi de mediu a comunei Cornu pe anul 2013, activitatea administraţiei 
publice locale în anul 2013 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2014; 

20. Diverse probleme ale comunei.  

 
 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 (unanimitate). 
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei 

din data de 10.01.2014.  
Nu sunt întrebări sau discuţii. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal, 

acesta fiind  aprobat cu 12 voturi Pentru.  
  
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie a bugetului local pe anul 2013; 
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 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

utilizării excedentului bugetar din anul 2013 în anul 2014. 
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 4 pe ordinea de zi se analizează Proiectul 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 decembrie 2013. 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 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  
 
La punctul 5 pe ordinea de zi se analizează Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai 
persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2013. 

Comisia de specialitate nr. 2 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  
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Se trece la punctul 6 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului local al comunei Cornu pe anul 2014. 

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  
 
La punctul 7 pe ordinea de zi se analizează Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative 
care se desfăşoară în comuna Cornu în anul 2014. 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la 
acest proiect de hotărâre.   

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Marius IANCU : propun să se suplimenteze suma de la punctul 3 cu 

2000 lei, pentru cumpărarea de cadouri copiilor de la grădiniţe, şi să se diminueze activităţile 
de la punctul 5 şi punctul 7 cu câte 1000 lei. 
Propunerea este supusă la vot, fiind aprobată cu 12 voturi Pentru.  

Domnul consilier Gabriel IANCU :  vreau să întreb de unde se vor finanţa aceste 
evenimente şi festivalul şi inaugurarea bazei sportive? Propun ca aceste 2 manifestări din 
luna iulie să se cupleze, astfel încât să reducem cheluielile necesare organizării. 

Domnul primar Cornel NANU  :  aşa cum s-a întâmplat şi anul trecut, când am reuşit 
să obţin sponsorizare pentru evenimentele culturale, propun ca şi în acest an să încercăm să 
acoperim cât mai mult din cheltuieli prin atragerea unor sponsorizări; În ce priveşte 
evenimentul pe care îl dorim pentru inaugurarea bazei sportive, acesta depinde de finalizarea 
unor lucrări la tribune; dacă nu vor fi finalizate, nu vom putea face inaugurarea în luna iulie, 
odată cu festivalul florilor de tei; 
Propunerea domnul consilier Gabriel IANCU este supusă la vot, fiind respinsă 8 voturi 
Împotrivă ,1 Abţinere(Ştefan CÎRCIU) şi 3 voturi Pentru (Gabriel IANCU, Alexandru DAN şi 
Mariana RADU).  

Preşedintele de şedinţă supune la vot întreg proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 3  
 
Se trece la punctul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap  pentru anul 
2014. 

Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect 
de hotărâre. Înscrieri la cuvânt: 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: aş dori să ni se pună la dispoziţie o listă 
nominală cu persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora. 

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 aprobarea 

planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2014, a listei  cuprinzând 
beneficiarii de ajutor social  precum şi persoanele care urmează  să efectueze acţiuni 
şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect 
de hotărâre. 

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Nicolae IONESCU: credeţi că se pot rezolva toate aceste probleme 

numai cu beneficiarii de venit minim garantat ? Sunt multe lucrări propuse, dar puţine 
persoane apte de muncă. Ar trebui să găsim o altă soluţie pentru curăţire, dezăpezire, etc. 

Domnul consilier Marius IANCU: doresc să avem o listă care să cuprindă beneficiarii 
de ajutor social şi vârsta acestora. 

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 

aprobarea Regulamentului pt. implementarea şi eliberarea formatului unic al 
modelului card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap. 

Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect 
de hotărâre. 

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Iulian VOICA: sunt curios, câte cereri s-au înregistrat pentru aceste 

carduri ? Doamna secretar Daniela IANCU: avem 4 cereri în 2014; până în acest an nu am 
avut nicio solicitare. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0  
 
La punctul 11 pe ordinea de zi se analizează Proiectul de hotărâre privind 

ajustarea tarifului pentru serviciul de salubritate prestat populaţiei de către S.C. 
Floricon Salub S.R.L. şi actualizarea contractului de concesiune nr.1/2006 conform 
prevederilor legislative în vigoare. Este invitat să participe la dezbateri domnul director 
Neculai Zveica din partea SC Floricon Salub SRL Câmpina. 

Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect 
de hotărâre. 

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Gabriel IANCU: cu tot respectul, vă amintesc că a trecut un an de 

când am luat hotărârea de a îmbunătăţi colectarea şi creşterea numărului de abonaţi. Dvs. nu 
aţi mai venit nu aţi păstrat legătura cu noi. Nu mi se pare corect să se majoreze tariful. Doresc 
ca toţi cetăţenii să fie abonaţi şi să plătească ridicarea gunoiului menajer. 

Domnul consilier Marius IANCU: ce costuri ar însemna dacă s-ar ridica gunoiul 
menajer săptămânal în lunile de vară iunie-august? 

Domnul consilier Nicolae TUDOR: conform materialului prezentat în Cornu sunt 
4472 de locuitori, dar numai 60% sunt cei care plătesc. Ştiam că sunt scutiţi cei până în 18 ani 
şi cei peste 60 de ani, dar nu ştiu care este numărul acestora... 

Domnul consilier Ioan PAVEL: în viitor se urmăreşte colectarea selectivă a 
deşeurilor? 

Domnul Nicolai ZVEICA: pentru că este început de an, vă transmit din partea 
societăţii cât mai multe reuşite. Referitor la întrebările ridicate de d-nii consilieri : Aşa ar fi 
corect, să fie cât mai mulţi abonaţi; însă, deşi noi am încercat să facem contracte, nu am reuşit 
aşa cum ne-am propus; nu avem pârghii să obligăm cetăţenii să facă aceste contracte; Dvs. 
puteţi institui o taxă specială, care să se aplice tuturor locuitorilor. Referitor la propunerea 
dvs. de ridicare săptămânal a gunoiului, nu ştiu să vă spun care sunt costurile, dar voi face o 
evaluare şi voi trimite răspunsul în scris la primărie; referitor la scutiri, nu există o lege care 
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să scutească persoanele (sub 18 ani sau peste 60 de ani) de la plata tarifului pentru serviciul 
de salubritate; Noi am încheiat contractele cu nr. de persoane declarat de persoana care a 
încheiat contractul, nu ştim dacă au fost declarate toate persoanele dintr-o gospodărie; 
referitor la colectarea selectivă, noi am construit o staţie de transfer la Telega, pentru a 
reduce cheltuielile cu trasnportul până la Boldeşti-Scăeni; am făcut eforturi, iar investiţia se 
ridică la peste 12 miliarde lei vechi + costurile cu achiziţia terenului; 

Domnul consilier Alexandru DAN:  cunosc un caz, o persoană de la Bucureşti care a 
făcut contract, dar nu i s-a ridicat gunoiul pt. că nu avea pubelă de la Floricon; 

Domnul Nicolai ZVEICA: noi cumpărăm pubele şi le dăm în comodat, dar este nevoie 
de mai multe contracte, pentru a cumpăra mai multe pubele odată; este un caz izolat; 

Domnul Cornel NANU: după discuţiile de anul trecut, s-au făcut mari eforturi pentru 
a mări numărul abonaţilor la acest serviciu de salubritate; un funcţionar de la primărie 
împreună cu un salariat al operatorului au mers pe teren din casă în casă; au reuşit să 
crească numărul abonaţilor; însă s-au identificat multe cazuri sociale, care nu au nici un fel de 
venituri, nu îşi plătesc taxele, impozitele şi amenzile (mulţi efectuează ore de muncă în folosul 
comunităţii pentru a-şi achita obligaţiile); s-au identificat multe cazuri de case nelocuite 
(plecati la muncă în străinătate) precum şi multe zone în care nu se poate realiza accesul cu 
maşinile care ridică guboiul; Mai sunt şi cazuri de familii care ar trebui să se aboneze şi nu au 
nici o justificare, dar nu sunt foarte multe. 

Deoarece nu mai sunt întrebări, Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre. 

Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 3 (Gabriel IANCU, Alexandru DAN şi Mariana RADU).  
 
Se trece la punctul 12 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind completarea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Cornu, judeţul 
Prahova cu un bun imobil-teren şi aprobarea vânzării prin negociere directă a 
acestui imobil. 

Comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect 
de hotărâre.  

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Iulian VOICA: propun în comisia de negociere pe domnul consilier 

Nicolae SAVU. Propunerea sa este supusă la vot, fiind aprobată cu 12 voturi Pentru.  
Domnul consilier Gabriel IANCU: propun în comisia de negociere pe domnul consilier 

Alexandru DAN. Propunerea sa este supusă la vot, fiind respinsă cu 9 voturi Împotrivă.  
Domnul consilier Nicolae SAVU: propun în comisia de negociere pe domnul consilier 

Nicolae TUDOR. Propunerea sa este supusă la vot, fiind aprobată cu 9voturi Pentru.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot întreg proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 3 (Gabriel IANCU, Alexandru DAN şi Mariana RADU).  
 
La punctul 13 pe ordinea de zi se analizează Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale 
unităţilor de cult în anul 2014. 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la 
acest proiect de hotărâre.  Înscrieri la cuvânt: 

Domnul consilier Alexandru DAN: încă de anul trecut am solicitat să se aloce aceeaşi 
sumă către amânduă bisericile. 

Domnul Cornel NANU: Cornu de Sus a solicitat  numai 20.000 lei. Nu are nevoie de 
mai mult, dar nici nu prea se pot efectua lucrări la biserică, deoarece este monument istoric. 
Se pot accesa fonduri europene pentru monumente istorice, dacă părintele este interesat. 
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Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 3 (Gabriel IANCU, Alexandru DAN şi Mariana RADU).  
 
Se trece la punctul 14 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „REABILITARE ŞI MODERNIZARE 
DRUMURI ÎN 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 15 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE  
ÎN COMUNA CORNU,  SATUL CORNU DE JOS, JUDEŢUL PRAHOVA - ETAPA A III-A”. 

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 16 pe ordinea de zi se analizează Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT 
CORNU în anul 2014. 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la 
acest proiect de hotărâre.   

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Nicolae TUDOR : noi am mai finanţat această activitate; am avut 

vreodată probleme din partea Curţii de Conturi?  
Domnul Cornel NANU: până în prezent nu au fost probleme; anul acesta suntem 

programaţi pentru audit de la Curtea de Conturi. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 1 (Gabriel IANCU).  
 
La punctul 17 pe ordinea de zi se analizează Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2014. 
Comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la 

acest proiect de hotărâre.   
Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Alexandru DAN : am observat valori foarte mari la unele puncte, 

cum sunt calculate? De ce este necesar bazinul de stocare apă? Avem probleme? 
Domnul Cornel NANU: programul achiziţiilor cuprinde valori estimate; unele 

estimări sunt din studii de fezabilitate, altele sunt valori de piaţă; valorile finale sunt cele care 
rezultă după finalizarea licitaţiilor. Avem o problemă cu bazinul actual, care poate stoca 
numai 300 mc apă. Dacă intervin avarii de mai lungă durată, acesta nu poate asigura decât 
câteva ore apa necesară, şi este nevoie de un bazin de stocare de capacitate mai mare, care să 
asigure furnizarea apei la nevoie, chiar 2-3 zile. 
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Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 18 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind propunerea 

calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru  
secretarul comunei pentru anul 2013; 

Comisia de specialitate nr. 3 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 19 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind însuşirea 

raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a 
comunei Cornu pe anul 2013, activitatea administraţiei publice locale în anul 2013 precum 
şi obiectivele propuse pentru anul 2014; 

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.  
 
Se trece la punctul 20 pe ordinea de zi: Diverse. 
 

20.1.Cererea domnului Sava Ovidiu Mihai, privind concesionarea terenului pe care se află 
Hanul Cornului, imobile pe care îl deţine în proprietate. 
Domnul consilier Iulian VOICA : mai întâi a solicitat să cumpere aceste teren; 
Domnul consilier Marius IANCU : Eu propun să sprijinim o activitate privată cum este cea pe 
care o desfăşoară acest Han al Cornului, activitate emblematică pentru comună. 
Domnul consilier Ioan PAVEL : nu ar fi bine să păstrăm acest teren pentru alte investiţii? 
Domnul consilier Iulian VOICA propune să îi invităm la viitoarea şedinţă şi să se discute cu 
dânsul detaliat referitor la vânzare, concesiune, durata de plată etc.. Propunerea este 
supusă la vot, fiind aprobată cu 12 voturi Pentru.  
 
20.2. Domnul consilier Alexandru DAN:  am de adus la cunoştinţă 2 probleme: în atenţia 
domnului viceprimar- pe aleea Ghiocelului sunt probleme cu accesul la familia Zaharia, 
datorate deversării unei fose chiar pe alee; Referitor la deszăpezirea din satul Cornu de Sus, 
care s-a făcut foarte prost; deşi eu sunt mulţumit de Nelu Bîrsan, de câte ori a trecut cu 
utilajul a lăsat zăpada în dreptul porţilor. 
 
20.3. Domnul consilier Marius IANCU:  trebuie să luăm în calcul că deszăpezirea nu ne-a 
costat decât motorina şi salariul şoferului; trebuie să facem şi noi eforturi să curăţăm zăpada 
din dreptul porţii. 
 
20.4. Domnul consilier Gabriel IANCU:  la Malul Crucii s-a făcut deszăpezire dar trebuie 
lărgită, deoarece nu pot trece 2 maşini; Vrem să ştim dacă s-a aprobatt prelungirea drumului 
judeţean de la Brazi la Cornu de Sus; Mai este o problemă cu pământul de la cimitir din Cornu 
de Sus, dacă se poate rezolva. 
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20.5. Domnul consilier Nicolae TUDOR:  avem probleme la bazinul de apă sau cu 
pompele? În zona Pomilor apa se opreşte des şi este o problemă care trebuie 
rezolvată; oamenii plătesc; 

20.6. Domnul consilier Ştefan CÎRCIU:  propun să organizăm curăţirea străzilor şi a 
izlazurilor prin voluntariat; să punem afişe, să mobilizăm oamenii; 

20.7. Domnul primar Cornel NANU:   
-trebuie să verificăm problema sesizată pe aleea Ghioceilor; 
-referitor la problema furnizării apei, aceasta este direct legată de întreruperile de energie 
electrică pe lina de 20Kw Comarnic-Câmpina; Totuşi, zona Pomilor nu ar trebui să fie afectată 
prima, trebuie să verificăm; 
-referitor la Drumul Judeţean – nu s-a aprobat prelungirea solicitată de noi; 
-Apreciez voluntariatul, dar trebuie să fim noi primii care să dăm exemplu cetăţenilor. În 
perioada cu zăpezi abundente şi cod portocaliu, au fost numai 3 consilieri care m-au sunat şi 
s-au oferit să ne ajute : Manta, Zidaru şi Cîrciu şi vreau să le mulţumesc. 
-Am putea să facem deszăpezire şi altfel; dacă dvs. doriţi să luăm faţa cetăţenilor, putem să 
mergem până acolo încât să şi cărăm toată zăpada din Cornu! Însă trebuie să fim responsabili 
în modul de cheltuire a banilor de la buget. Dacă făceam contract de deszăpezire pentru toată 
iarna - aşa cum au făcut alţii, cheltuiam miliarde. Am preferat să curăţăm străzile cu utilajul 
nostru şi am mai închiriat încă un utilaj, dar pe perioadă scurtă.  Cu 2 utilaje am reuşit să 
curăţăm toate străzile, însă a durat câteva zile. Mai întâi am avut grijă să curăţăm străzile pe 
care se face transportul în comun, apoi străzile principale pe care vin copiii la şcoală; apoi 
celelalte străzi. Dar nu am făcut asfaltul negru pe toate străzile. Vreau să vă spun că eu am 
luat toate înjurăturile şi bobârnacele, nu dvs. Mi-am asumat şi acest lucru; duminică au 
început să sune bucureştenii care nu puteau pleca acasă de pe străzile şi aleile lăturalnice; nu 
a fost uşor. Dar, dacă lăsaţi răutatea la o parte, trebuie să recunoaşteţi că s-a făcut destul de 
mult. În alţi ani nu se intra la malul Crucii 2-3 săptămâni. 

 
20.8. Domnul consilier Gabriel IANCU:  aş vrea să ştiu ce s-a mai întâmplat cu 

licenţierea SC Utilităţi Apaserv Cornu. 
Domnul primar Cornel NANU:  În luna decembrie am finalizat înfiinţarea Asociaţiei 

de dezvoltare Intercomunitară.  Sopcietatea a obţinut o licenţiere temporară. Se lucrează la 
regulamente, caiete de sarcini şi contractele de delegare. 

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

Ştefan CÎRCIU, preşedintele de şedinţă, declară lucrările şedinţei încheiate şi mulţumeşte 
consilierilor pentru participare.                                     
                         
                                                  Preşedintele de şedinţă, 

                                                 Ştefan CÎRCIU                                            Contrasemnează 
                                Secretarul comunei Cornu, 
                                                                                                                                     Daniela IANCU 


