
ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU                                                                                                                            

Proiect 
        PROCES-VERBAL, 

Încheiat astăzi, 22.04.2014, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 
Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Cornel NANU, prin Dispoziţia 
nr.72din data de 17.04.2014. 

Secretarul comunei Cornu, doamna Daniela IANCU face apelul nominal, rezultând că 
la şedinţă participă un număr de 13 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 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 11 februarie 2014; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la 
nivelul comunei Cornu, judeţul Prahova;   

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2014 ; 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de aprovizionare cu produse 
agroalimentare  ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei localităţii  Cornu,  în caz de 
mobilizare sau război ; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare aferente lunilor ianuarie – 
martie 2014; 

7. 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 perioada ianuarie-martie 2014; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale comunei Cornu 
pe anul 2013; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe 
trimestrul I, anul 2014; 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2014 ;  
11. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de investiţie a proiectului Modernizare 

drumuri agricole de exploataţie în comuna Cornu, judeţul Prahova şi solicitarea unei scrisori de 
garanţie  de la Fondul de garantare a Creditului Rural IFN SA în favoarea APDRP România, 
pentru acoperirea avansului necesar finanţării acestui proiect ;  

12. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională 
de Investiţii  “CNI” –S.A. Bucureşti a Căminului cultural şi a terenului aferent acestuia, pe durata 
de realizare a investiţiei “Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural comuna Cornu, 
judeţul Prahova”; 

13. Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente proprietatea comunei ;  

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de 
utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Măgura” să delege 
gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul SC UTILITĂŢI 
APASERV CORNU S.R.L. şi să atribuie acestui operator Contractul de delegare a gestiunii; 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.13/11.02.2014; 
16. Diverse probleme ale comunei.  
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17. Proiect de hotărâre A.G.A privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi 
pierderi pe anul 2013, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, precum şi a 
altor măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii SC UTILITĂŢI APASERV SRL Cornu; 

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

din data de 11.02.2014.  
Nu sunt întrebări sau discuţii. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal, 

acesta fiind  aprobat cu 13 voturi Pentru.  
  
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Cornu, judeţul Prahova; 
Comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect 

de hotărâre.  
Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Marius IANCU : am studiat planul de analiză şi celelalte 

documente- sunt bine întocmite; propun ca măsurile din acest plan să fie făcute publice, să le 
cunaoscă oamenii din comună. 

Domnul consilier Ion MANTA : sunt de acord cu această propunere; ar fi bine ca toate 
măsurile pentru situaţii de urgenţă, planul de alarmare şi responsabilităţile să fie publicate 
într-un plinat, care să fie distribuit tuturor cetăţenilor,astfel încât să fie cunoscute măsurile ce 
trebuiesc luate  în cazuri de urgenţă. 

Domnul consilier Gabriel IANCU : atrag atenţia că sunt nişte date care trebuiesc 
actualizate (ex. Numele şi prenumele prefectului jud.Prahova, care s-a schimbat şi denumirea 
intreprinderii Micron, care s-a schimbat). 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0  
 
Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi 
gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2014. 

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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0  
 
La punctul 4 pe ordinea de zi se analizează Proiectul de hotărâre privind 

actualizarea Programului de aprovizionare cu produse agroalimentare  ce urmează a fi 
distribuite raţionalizat populaţiei localităţii  Cornu,  în caz de mobilizare sau război . 

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

Domnul consilier Dan ALEXANDRU : atrag atenţia unei erori : prenumele tatălui 
meu este Stelian nu Stan; solicit să corectaţi. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0  
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La punctul 5 pe ordinea de zi se analizează Proiectul de hotărâre privind aprobarea  

Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse 
agricole. 

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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0  
 
Se trece la punctul 6 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

burselor şcolare aferente lunilor ianuarie – martie 2014. 
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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0  
 
La punctul 7 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 perioada ianuarie-martie 2014. 

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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0  
 
Se trece la punctul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

situaţiilor financiare anuale  ale comunei Cornu 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0  
 
Se trece la punctul 9 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie a bugetului local pe trimestrul I, 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0  
 
La punctul 10 pe ordinea de zi se analizează Proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2014 . 

 3 



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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0  
 
La punctul 11 pe ordinea de zi se analizează Proiectul de hotărâre privind 

modificarea valorii de investiţie a proiectului Modernizare drumuri agricole de exploataţie 
în comuna Cornu, judeţul Prahova şi solicitarea unei scrisori de garanţie  de la Fondul de 
garantare a Creditului Rural IFN SA în favoarea APDRP România, pentru acoperirea 
avansului necesar finanţării acestui proiect . 

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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 
 
Se trece la punctul 12 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea în 

folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii  “CNI” –S.A. Bucureşti a Căminului 
cultural şi a terenului aferent acestuia, pe durata de realizare a investiţiei “Reabilitare, 
modernizare şi dotare aşezământ cultural comuna Cornu, judeţul Prahova”. 

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

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Ioan Pavel: care este perioada estimată pentru realizarea 

investiţiei ?  
Domnul Cornel NANU: cca.24 de  luni. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot întreg proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 
 
La punctul 13 pe ordinea de zi se analizează Proiectul de hotărâre privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente proprietatea comunei . 
Comisiile de specialitate nr. 1 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 
 
 
Se trece la punctul 14 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind mandatarea 

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare 
cu apă şi de canalizare „Măgura” să delege gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare către operatorul SC UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. şi să atribuie acestui 
operator Contractul de delegare a gestiunii. 

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

Înscrieri la cuvânt: 
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Domnul consilier Gabriel IANCU : consider că 20 de ani este o perioadă prea mare 
pentru durata contractului de delegare; propun o durată de 10 ani, având în vedere că au fost 
probleme cu licenţierea societăţii; 20 de ani este prea mult. 

Domnul consilier Alexandru DAN: se mai poate reveni ulterior asupra acestei 
durate? Se poate anula delegarea?. 

Domnul Cornel NANU: Se poate rezilia contractul de delegare în condiţiile stipulate. 
După cum ştiţi, am recurs la această soluţie, delegare prin ADI – pentru a nu renunţa la 
Societatea pe care noi am înfiinţat-o. Nu am ales varianta cu delegare către operatorul 
regional, datorită riscului de a creşte mult preţul la furnizarea apei potabile. Se va urmări 
modul în care se respectă condiţiile contractulzui de delegare, obţinerea licenţei şi vom putea, 
ulterior, să decidem altfel, dacă va fi oportun. 

 Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2 (Ion Manta şi Iulian VOICA). 
 
Se trece la punctul 15 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea Hotărârii nr.13/11.02.2014. 
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 : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 3 (Gabriel IANCU, Alexandru DAN şi Mariana RADU).  
  
Se trece la punctul 16 pe ordinea de zi: Diverse. 

16.1. Se ia act de adresa SC Floricon Salub SRL Câmpina, privind estimarea tarifelor în cazul 
în care se va ridica gunoiul menajer săptămânal. Adresa a fost transmisă ca urmare a 
solicitării domnului consilier Marius IANCU în şedinţa precedentă. 
16.2. Cererea SNTGN TRANSGAZ S.A.  Cu 13 voturi pentru, se amână luarea unei decizii, 
având în vedere că terenul pe care îl solicită în folosinţă gratuită să află în zona ce face 
obiectul litigiului cu oraşul Breaza. 
16.3. Cererea domnului Ion SÎRBU, privind cumpărarea apartamentului pe care îl deţine cu 
chirie: Cu 13 voturi pentru Consiliul Local stabileşte că va lua decizia vânzării după 
finalizarea procedurilor de măsurare, întabulare şi evaluare a preţului de piaţă pentru acest 
imobil. 
16.4. Cererea domnului Cristian Nicolae PETCU, pentru acordare teren sau locuinţă. Cu 13 
voturi pentru Consiliul Local stabileşte punerea la dispoziţia familiei a spaţiului din satul 
Cornu de Sus (remiză destinată depozitării materialelor pentru situaţii de urgenţă), spaţiu 
care poate fi amenajat şi utilizat ca locuinţă temporară. Condiţii: obligaţia achitării 
facturilor aferente utilităţilor (apă, energie electrică, etc.), precum şi obligaţia de a întreţine 
curăţenia şi igiena în imobil şi pe terenul aferent acestuia.  
 16.5. Cererea SC Petroconstruct Group SRL de închiriere teren pentru excavare material 
necesar la lucrările autostrada Comarnic-Braşov. 
Domnul consilier Gabriel IANCU : se ştie în ce stadiu se află aceste lucrări? Dacă autostrada 
nu se execută, cererea mai are obiect? 
Domnul Cornel NANU: Nu ştim stadiul lucrărilor la autostradă. Terenul poate fi 
închiriat/concesionat numai prin licitaţie. Câştigătorul licitaţie trebuie să obţină toate avizele 
legale de exploatare. 
Domnul consilier Gabriel IANCU : propun respingerea cerererii, pentru considerente de 
protejare a mediului. 
Domnul consilier Ion MANTA : terenul pe care doreşte să-l închirieze pentru exploatare se 
află la intrarea în comună; este un deal reprezentativ pentru comuna Cornu;  
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Domnul consilier Marius IANCU : Sunt 2 aspecte: dacă suntem de acord cu 
închirierea/concesionarea, se obţin venituri la buget iar terenul va fi adus la o formă plată, 
care se poate valorifica ulterior. Pe de altă parte, există riscuri: pe perioada exploatării ar 
putea fi probleme de alunecări de teren şi instabilitate în zonă; perturbări ale traficului care 
pot deranja cetăţenii. 
Domnul consilier Nicolae TUDOR : Eu nu sunt de acord cu aceste lucrări de exploatare. 
Propun respingerea cererii. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot cererea de închiriere/concesionare. 
Voturi Pentru : 5  
Voturi Împotrivă : 4 (Nicolae ZIDARU, Nicolae IONESCU, Ioan PAVEL, Nicolae TUDOR) 
Abţineri : 4(Gabriel IANCU, Alexandru DAN, Mariana RADU, Angelica IONESCU). 
 
16.6. Cererea CLUBULUI SPORTIV KOKKI CORNU, pentru organizarea manifestării sportive 
Crosul Tineterului (3.05.2014). Participă la dicuţii şi domnul Flavian GRĂDEANU, 
preşedintele Clubului. 
Domnul Flavian GRĂDEANU propune o altă dată, 31.05.2014, având în vedere că nu mai 
este timp pentru organizarea şi promovarea evenimentului. Propune ca traseu : bulevbard-
str.Cristea Stănescu-str.Aniniş-Bulevard. Solicită aprobare amplasare cort pentru 
publicitate şi organizare înscriere participanţi. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot cererea Clubului cu propunerile preşedintelui. 
Voturi Pentru : 13.  
 
16.7. Cererea CLUBULUI SPORTIV KOKKI CORNU, pentru accesul gratuit la sala de sport în 
vederea antrenamentelor, stagiilor sportive  şi organizarea competiţiilor; se solicită şi 
sprijin financiar pentru participarea sportivilor la un eveniment în Drobeta-Turnu-Severin 
(24-25.04.2014). În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Consiliul Local stabileşte 
următoarele: 

• Accesul la Sala de Sport din comuna Cornu este gratuit pentru copiii şi elevii din 
comuna Cornu, pentru efectuarea orelor de educaţie fizică şi sport. Deasemenea, 
accesul este gratuit pentru competiţiile şi antrenamentele organizate de Şcoala cu 
clasele I-VIII “Profesor Cristea Stănescu” Cornu. Cluburile sportive susţinute din 
cotizaţii/taxe nu au acces gratuit la Sala de Sport. 

• Taxele de utilizare ale Sălii de Sport, stabilite conform HCL nr.13/2012,  sunt 
următoarele:  

-  110,00 ron/oră pentru: activităţi sportive pe echipe (fotbal, handbal, volei, baschet); 
competiţii sportive; antrenamente şi activităţi sportive pentru cluburi, asociaţii particulare, 
etc.; 
-200, lei/oră – închiriere ocazională  pentru activităţi nonsportive. 

• Referitor la sprijinul financiar solicitat pentru participarea la Campionatul Naţional 
de Karate de la Drobeta-Turnu Severin, acest sprijin nu poate fi acordat de la bugetul 
local. Consiliul local Cornu sprijină financiar activităţile/manifestările culturale şi 
sportive organizate de autorităţile locale din comuna Cornu. Pentru finanţarea 
acestor activităţi, de regulă, se atrag venituri extrabugetare (sponsorizări). Lista 
activităţilor culturale/sportive se realizează la începutul fiecărui an, în funcţie de 
propunerile primite de la instituţiile de cultură şi organizaţiile sportive şi se aprobă 
prin Hotărâre a Consiliului local. 

• Consiliul Local al comunei Cornu şi Primăria nu vor fi parteneri, însă vor acorda 
sprijin administrativ în organizarea evenimentelor sportive iniţiat de Club, dacă 
acestea vor fi aduse la cunoştinţă cu cel puţin 30 de zile înainte de a avea loc. 
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16.8. Domnul consilier Alexandru DAN:  am de adus la cunoştinţă 4 probleme: în atenţia 
domnului viceprimar- pe aleea Ghiocelului vă roagă cetăţenii să adiceţi 2-3 maşini de piatră-
mărgăritar; Tot pe aleea Ghiocelului – domnul viceprimar – nu uitaţi deversarea fosei; Pe 
strada Mihai Viteazul în punctul Malul Crucii, în grădina propr.Ivan Mircea se aruncă gunoaie 
menajere de de la animale;Cetăţenii de pe strada pomilor în Cornu de Sus vă roagă să faceţi 
reparaţii la puntea care face terecerea la aleea Rozelor; această punte face posibilă evitarea 
unei ocoliri de 2-3 km. 
16.9. Domnul consilier Nicolae TUDOR:  La Valea-Rea, prima alee în stânga, din cauza 
bordurilor care lipsesc, vine apa pe alee şi intră în gospodăriile familiilor de pe alee. 
16.10.Domnul consilier Gabriel IANCU:  
-  Atrag atenţia că în satul Cornu de Sus s-au făcut lucrări de mântuială pe strada Mihai 
Viteazul:trotuare denivelate, asfalt cu gropi, iarbă pe trotuare; 
- Vreau să ridic un aspect de moralitate şi legalitate: Florică Maniu a pus monopol pe lucrările  
la biserică şi mănăstire; face lucrări de mântuială şi lasă lucrările neterminate; Primăria a 
venit şi a ridicat pământul pe care l-a lăsat la Cornu de Sus şi a făcut curăţenie în urma lui; 
- În iarnă am propus o deplasare pe strada Morii pentru vizionarea străzii pentru care 
cetăţenii au solicitat prelungire şi reparaţii; aţi promis că vom merge împreună în primăvară 
dar nu aţi făcut nimic până acum. Oamenii aşteaptă un răspuns. 

 
La punctul 17 pe ordinea de zi se Consiliul Local al comunei Cornu, în calitate de 

Adunare Generală a Acţionarilor pentru SC Utilităţi Apaserv Cornu SRL, analizează 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi 
pe anul 2013, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, precum şi a altor 
măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii SC UTILITĂŢI APASERV SRL Cornu. Sunt prezenţi la 
dezbateri şi d-l Gheorghe BURLACU, director SC Utilităţi Apaserv şi d-na Niculina TUNARU , 
contabil. 

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

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Alexandru DAN : am observat că se propune indemnizaţie fixă 

lunară membrilor CA;  sunt de acord, cu condiţia să se întrunească lunar şi să ne prezinte 
procesul verbal al şedinţei de CA; Doresc să ştiu ce măsuri se iau pentru cetăţenii care nu 
plătesc factura de apă timp de 2-3 luni. 

Domnul Gheorghe BURLACU : cei care nu plătesc timp de 3 luni, sunt debranşaţi de la 
reţeaua de apă şi se procedează la acţiune în instanţă pentru recuperarea creanţelor. 

Domnul consilier Gabriel IANCU : care sunt motivele înlocuirii auditorului financiar? 
Domnul Cornel NANU: motive de vârstă înaintate şi probleme de sănătate. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 1(Gabriel IANCU).  
 
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 
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