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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 

PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 12 iunie 2019, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.51 din 7 iunie 2019. 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.  Lipsesc: domnul Nicolae SAVU (plecat 
în concediu) și doamna Mihaela CHIRICĂ (care a anunțat ca întârzie câteva minute). La şedinţă 
mai participă: domnul Cornel NANU, primarul comunei și doamna Alina NISTORICĂ, inspector 
cu atribuţii delegate director executiv Primăria Cornu. 

Domnul consilier Ioan MANTA, președintele ales în luna aprilie 2019 pentru trei ședințe 
consecutive, 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 23 aprilie 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare 
nerambursabilă nr.C0720RN00021533100480 din 23 august 2016 și aprobarea solicitării de 
prelungire a Scrisorii de garanție nr.3614/20.06.2017 pentru realizarea investiției 
MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL 
PRAHOVA– iniţiat de primar ; 

3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții C.N.I.- S.A. a amplasamentului și 
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții  ”Consolidare teren punct 
Mănăstire Câmpiniței”, comuna Cornu, Județul Prahova– iniţiat de primar ; 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri privind organizarea evenimentului 
cultural-artistic prilejuit de ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XIIIa - iniţiat  de primar ; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de finanțare nr.3973/10.05.2019 
încheiat cu Asociația Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu pentru activităţi sportive organizate în 
baza legii nr.69/2000 a educației fizice şi sportului– iniţiat de primar; 

6. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a 
solicitărilor de sprijin financiar depuse de unitățile de cult din comuna Cornu, aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România, în vederea acordării unor sume de la bugetul 
comunei Cornu în anul 2019– iniţiat de primar; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobare drepturi 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 aprilie -mai 2019– iniţiat de primar; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Cornu nr.41 din 27 aprilie 2017 privind reorganizarea și reavizarea Serviciului 
Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul comunei Cornu– iniţiat de primar; 

9. 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 11 voturi Pentru. 

La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 
data de 23 aprilie 2019.  

Nu sunt observații, nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
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Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 2 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea prelungirii contractului de finanțare nerambursabilă nr.C0720RN00021533100480 
din 23 august 2016 și aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție 
nr.3614/20.06.2017 pentru realizarea investiției MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE 
INTERES LOCAL ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 3  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind predarea 

către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de 
Investiții C.N.I.- S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiții  ”Consolidare teren punct Mănăstire Câmpiniței”, comuna Cornu, Județul 
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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind privind stabilirea de 

măsuri privind organizarea evenimentului cultural-artistic prilejuit de ZILELE COMUNEI 
CORNU ediţia a XIIIa. 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 5  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

contractului de finanțare nr.3973/10.05.2019 încheiat cu Asociația Clubul Sportiv de Drept 
Privat Cornu pentru activităţi sportive organizate în baza legii nr.69/2000 a educației fizice şi 
sportului. 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  

Doamna consilier Mihaela CHIRICĂ cere permisiunea de a intra în sala de ședințe. Președintele de 
ședință aprobă. 
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Se trece la punctul 6 pe ordinea de zi: proiectul de hotărâre privind constituirea unei 
comisii speciale de analiză și verificare a solicitărilor de sprijin financiar depuse de unitățile de 
cult cult din comuna Cornu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în vederea 
acordării unor sume de la bugetul comunei Cornu în anul 2019.  

Comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la 
acest proiect de hotărâre. 

Următorii consilieri au fost de acord să facă parte din comisia specială constituită 
conform proiectului de hotărâre: Gabriel IANCU , Marius IANCU și Ioan MANTA. Cei trei 
consilieri au fost aprobați de către Consiliul local cu unanimitate de voturi. 

Domnul primar roagă pe cei trei consilieri să își continue activitatea în comisia specială 
până la recepția lucrărilor ce vor aprobate să primească sprijin financiar, inclusiv prin 
verificarea situațiilor de lucrări prezentate la decontare. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente. Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre, completat cu numele consilierilor la art.2. 

Voturi Pentru : 12  
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 lunile aprilie-mai 2019.  

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.  
 
Se trece la punctul 8 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 

nr.2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.41 din 27 aprilie 2017 privind 
reorganizarea și reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul 
comunei Cornu.  

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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
 
9.1. Se analizează cererea înregistrată sub nr.3496/23.04.2019, prin care domnul Barbu 

Romeo solicită reabilitarea, modernizarea și asfaltarea străzii Aleea Cornilor din comuna 
Cornu, precum și realizarea unui sistem de drenaj a apelor pluviale pe această alee. În urma 
dezbaterilor, consilierii local au constituit o comisie care urmează a se va deplasa la fața locului 
pentru a analiza aspectele sesizate, urmând a propune măsuri consiliului local. Măsurile luate 
de către Consiliul Local  vor fi comunicate în scris petentului. 

Au fost propuși în comisie: Ștefan CÎRCIU, Sorin ISAR și Marius IANCU. 
Propunerile s-au supus la vot, fiind aprobate cu 12 voturi Pentru fiecare. 
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9.2. Se analizează cererea înregistrată sub nr.3846/8.05.2019, prin care domnul 

Enescu Valentin a solicitat achiziționarea terenului liber aflat în vecinătatea proprietății sale. 
Cu unanimitate de voturi Consiliul Local a aprobat demararea procedurii de scoatere 

la vânzare prin licitație publică a acestui imobil-teren și efectuarea raportului de evaluare 
prevăzut de lege. Secretarul comunei aduce la cunoștința consilierilor că procedura de vânzare 
a terenului presupune parcurgerea următoarelor etape: elaborarea unui raport de evaluare a 
prețului de vânzare (realizat de evaluator atestat ANEVAR), elaborarea unui caiet de sarcini și 
desfășurarea unei licitații publice; perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în formă 
autentică, cu persoana câștigătoare a licitației. Toate etapele urmând a fi aprobate de către 
Consiliul Local. 

 
9.3. Se analizează adresa înregistrată sub nr.4489/30.05.2019, prin care conducerea 

societății Iuliandra Group SRL a solicitat aviz de funcționare pentru desfăşurarea activităţii 
economice MAGAZIN-BLUE EXPRES  la punctul de lucru din comuna Cornu, satul Cornu de Jos, 
str.Mihai Eminescu nr.2A-B (nr.vechi 746), cu următorul program de funcţionare: Luni - 
duminică 8.00 – 20.00.   

Cererea se supune la vot, fiind aprobată cu 11 voturi Pentru și 1 Abținere (Iulian VOICA). 
 
9.4. Domnul consilier Dan ALEXANDRU: vă rog să luați măsuri pentru cosierea ierbii 

din zona strada Sinăii – DN1. 
 
9.5. Domnul consilier Marius IANCU: pe strada Primăverii sunt foarte multe curbe și 

am constatat că se parchează numeroase autoturisme pe carosabil, care obturează vizibilitatea 
iar depășirile sunt periculoase. Propun amplasarea unor indicatoare cu staționarea interzisă în 
acele zone. 

 

9.6. Doamna consilier Mihaela CHIRICĂ: pe strada Florilor nu s-a montat la loc 
indicatorul către mănăstire, desi lucrările s-au terminat. Tot pe strada Florilor s-au pripășit niște 
câini pe proprietatea doamnei Cord, prin vâlceaua din vecinătate. S-au înmulțit și creează 
probleme. 

 
 
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, 
Ioan MANTA 

                                                                                                                                     Secretarul comunei Cornu,    
Daniela IANCU                                                                                                                                                                                                                                                                     


