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JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU                                                                                                                            

Proiect 
        PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 24.06.2014, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 
Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Cornel NANU, prin Dispoziţia 
nr.98 din data de 20.06.2014. 

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 Irina BARBU, inspector birou buget. 

Doamna Daniela IANCU arată că este necesar să se numească un nou preşedinte de 
şedinţă şi roagă pe cei prezenţi să facă propuneri. Domnul consilier Nicolae SAVU, propune 
pe domnul Ion PAVEL. Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea făcută de 
domnul Tudor: 

Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0  
Cu 13 voturi Pentru, s-a ales preşedintele de şedinţă pentru 3 şedinţe consecutive, în 

persoana domnului Ion PAVEL, care 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 22.04.2014; 

2. Proiect de hotărâre numirea preşedintelui de şedinţă; 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 

2014 ; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare aferente  lunilor aprilie-iunie 

2014; 
5. 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 aprilie-
mai 2014; 

6. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al comunei Cornu, judeţul Prahova ; 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii  familiilor care aniversează 50 de 
ani de căsătorie neîntreruptă, persoanelor în vârstă şi veteranilor de război; 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2014, precum şi a altor măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii SC UTILITĂŢI 
APASERV SRL Cornu; 

9. 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 13 voturi Pentru (unanimitate). 
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei 

din data de 22.04.2014.  
Nu sunt întrebări sau discuţii. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal, 

acesta fiind  aprobat cu 13 voturi Pentru.  
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La punctul 2 pe ordinea de zi, privind alegerea preşedintelui de şedinţă comisia 
de specialitate nr. 3 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre 
(care a fost deja supus aprobării prin vot).   
 

Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local al comunei Cornu pe 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 4 pe ordinea de zi, se ia în dezbatere Proiectul de hotărâre privind  

aprobarea burselor şcolare aferente lunilor aprilie-iunie 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 5 pe ordinea de zi, se ia în dezbatere 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 aprilie-mai 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 6 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind completarea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Cornu, judeţul 
Prahova; 

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 7 pe ordinea de zi, se ia în dezbatere Proiectul de hotărâre privind  

acordarea unor premii  familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie 
neîntreruptă, persoanelor în vârstă şi veteranilor de război. Comisiile de specialitate 
nr. 1 şi 2 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre.   

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: cred că proiectul de hotărâre era complet dacă 

erau nominalizate persoanele care beneficiază de aceste premii. 
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Domnul primar Cornel NANU : pot să vă prezint lista persoanelor, dacă doriţi să vă 
notaţi :  

- veterani de război -1 persoană în viaţă : Costin Gheorghe 
- cele mai în vârstă 3 persoane în viaţă : Preda Frusina (1917), Frăţilă Elisabeta 

(1920) şi Burlacu Maria (1921). 
- Familii care împlinesc 50 de ani de căsătorie: 

 
Nume și prenume Adresă 
Ionescu Gheorghe și Sofia Str. Florilor, nr. 388 
Neagoe Horia și Domnica Str. Aleea Salcâmilor, nr. 1111 
Burloiu Nicolae și Maria Str. Murs Erigne, nr. 593 
Vasilică Aurel și Ana Str.  Marin Preda , nr. 189 
Brezeanu Victor și Ana Str. Carol I, nr. 1052 
Anastasescu Nicolae și Maria Str. Carol I, nr. 1074 
Alexe Petre și Maria Str. Provinceanu, nr. 62 
Niţă Ion și Adriana Str. Mihai Viteazu, nr. 204 
Florescu Vasile și Maria Str. Carol I, nr. 471 
Constantinescu Constantin si Maria Str. Malul Prahovei, nr. 835 

 
 Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt.  

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 rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, precum şi a altor măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii SC UTILITĂŢI APASERV SRL Cornu; 

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: Diverse. 
 

9.1.Cererea domnului Mărgărit Marous-Radu, privind prelungirea termenului pentru 
cumpărarea terenului în suprafaţă de 168 m.p. până la data de 15 decembrie 2014. 
Domnul consilier Iulian VOICA : consider că nu e mult, se poate aproba o astfel de 
prelungire; propun să fim de acord cu solicitarea; 
Propunerea este supusă la vot, fiind aprobată cu 13 voturi Pentru.  
 
9.2. Domnul consilier Dan ALEXANDRU: S-au primit înştiinţări pentru plata impozitelor ; 
măsura este bună, dar nu mi se pare corect să fie înştiinţaţi şi cetăţenii care au plătiti deja 
impozitele până la luna septembrie. 
Domnul primar Cornel NANU : noi avem obligaţia de a transmite aceste înltiinţări de plată, 
tuturor contribuabililor, conform procedurilor stabilite prin Codul de procedură fiscală. 
Trimiterea acestor înştiinţări face parte din procedura legală care are ca scop încasarea la 
termen a taxelor şi impozitelor. 
 
9.3. Domnul consilier Ioan MANTA: am o sesizare care se referă la deversarea dejecţiilor 
animale pe aleea Mioriţei, de către Ţintea Laurenţiu. Sesizarea a fost transmisă şi la Direcţia 
de Sănătate Publică – instituţie care a acordat un termen scurt pentru rezolvarea problemei. 
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Domnul primar Cornel NANU : eu ştiu că a fost o reclamaţie mai veche, de anul trecut ; am 
fost atunci la faţa locului şi problema s-a remediat. Anul acesta nu am primit o altă sesizare. 
Domnul viceprimar Nicolae SAVU : o să mă ocup direct de această sesizare, să văd despre ce 
e vorba. 
 
9.4. Domnul consilier Ştefan CÎRCIU: am două probleme de ridicat : 

- Aş vrea să aflu cine se ocupă de lucrările de reparaţii pe traseul unde s-a introdus 
cablu electric? 

- Datorită ploilor abundente, sunt multe cazuri unde intră apa în casele oamenilor: 
pe strada Carol I la Liliana Preda, pe strada Malul Prahovei la fam.Duru, în Cornu 
de Sus pe strada Independenţei, pestre drum de Catrina Rareş. 

Domnul primar Cornel NANU : reparaţiile le efectuează constructorul care a introdus cablul 
electric ; este vorba de o linie nouă, o rezervă care face posibilă alimentarea din sursa doftana 
în cazul în care sunt avarii pe linia electrică de la Comarnic.  Referitor la ploile abundente, 
cazurile pe care le sesizaţi dvs., acestea sunt minore şi pot fi rezolvate de către cei afectaţi (de 
ex. la Lupu se poate rezolva problema printr-un burlan de scurgere de diametru mai mare). Pe 
strada malul Prahovei este rigolă, tb. să verificăm care e problema, este un sector de drum 
recent modernizat. Dar vreau să vă aduc la cunoştinţă că în localitatea naostră sunt probleme 
mult mai grave din cauza ploilor abundente : avem multe alunecări de teren care au distrus 
tronsoane de drum str.Topşeni(unde au rămas familiile fără acces), str.Murelor, str. Pomilor, 
aleea Cucului, szr. Baliţei, drumul judeţean – str. Carol I. Deasemenea, o alunecare de teren a 
afectat grav terenul polivalent pentru sport din satul Cornu de Sus şi există riscul iminent de 
prăbuşire ; trebuie să luăm măsuri urgente de consolidare a zonei, sau să salvăm măcar 
împrejmuirea ; vă solicit să căutăm împreună o soluţie să salvăm acest obiectiv, chiar dacă va 
trebui să îl mutăm pe un alt teren ; vă rog să veniţi cu propuneri, eu nu am găsit o altă locaţie 
în Cornu de Sus.  
 
 

Întrucât nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi şi nici înscrieri la cuvânt, domnul 
Ion PAVEL, preşedintele de şedinţă, declară lucrările şedinţei încheiate şi mulţumeşte 
consilierilor pentru participare.                                     
                         
                                                  Preşedintele de şedinţă, 

                                                 Ion PAVEL                                            Contrasemnează 
                                Secretarul comunei Cornu, 
                                                                                                                                     Daniela IANCU 
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