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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 23 aprilie 2019, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 
Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin Dispoziţia nr.31 
din 18 aprilie 2019. Secretarul comunei Cornu 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.  Lipse;TE: domnul Nicolae ZIDARU (plecat în 
deplasare în interes de serviciu). 

La şedinţă mai participă: domnul Cornel NANU, primarul comunei și doamna Alina 
NISTORICĂ, inspector cu atribuţii delegate director executiv Primăria Cornu și doamna 
Nicoleta DUMITRU, inspector compartiment impozite și taxe. 

Secretarul comunei anunță că este necesară numirea unui nou președinte de ședință, 
deoarece a expirat mandatul domnului Nicolae SAVU, preşedintele de şedinţă ales în luna 
decembrie 2018 pentru 3 şedinţe consecutive. 

Domnul consilier Iulian VOICA propune pe domnul consilier Ioan MANTA. Nu mai sunt 
alte propuneri. Domnul consilier Nicolae SAVU este ales președinte de ședință cu 12 voturi 
Pentru. 

Domnul consilier Ioan MANTA, 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. 

Domnul Cornel NANU, primarul comunei Cornu solicită a se completa ordinea de zi cu 
un nou priect de hotărâre, privind adoptarea unor măsuri în vederea efectuării unui schimb de 
terenuri în vederea realizării unor obiective de investiții noi pentru infrastructura sportivă. 

Președintele ședinței  supune aprobării consilierilor completarea ordinii de zi cu noul 
proiect inițiat de primarul comunei. 

Voturi Pentru : 12 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Președintele ședinței  supune aprobării consilierilor ordinea de zi, completată cu noul 

proiect de hotărâre: 
1. Analiza şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

comunei Cornu din data de 28 februarie 2019; 
2. Proiect de hotărâre privind numirea președintelui de ședință– iniţiat de primar; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei 

Cornu – iniţiat de primar; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi 

secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul I pe anul 2019 ; 
5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2019- iniţiat  de primar; 
6. 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 lunile februarie-martie 2019- iniţiat  
de primar; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a finanţărilor din 
bugetul comunei Cornu, pentru activităţi sportive organizate în baza legii nr.69/2000 a educației 
fizice şi sportului – iniţiat de primar; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de 
investiţii”CONSTRUIRE SEDIUL NOU PRIMĂRIE COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA” – 
iniţiat de primar; 
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9. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020– iniţiat 
de primar; 

10. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din 
comuna Cornu, în anul şcolar 2019-2020 – iniţiat de primar; 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri pentru organizarea, coordonarea și 
sprijinirea activității echipei mobile la intervențiile de urgență în cazurile de violență 
domestică – iniţiat de primar; 

12. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea efectuării unui schimb de 
terenuri – iniţiat de primar; 

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

Întrucât nu mai sunt alte propuneri, ordinea de zi este supusă votului şi aprobată de 
către Consiliul local cu 12 voturi Pentru. 

 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 

data de 28 februarie 2019. Nu sunt observații, nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 2 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre cu privire la 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 12 Voturi 
Pentru. 

 
La punctul 3  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

utilizării excedentului bugetului local al comunei 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 

bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei 
în trimestrul I pe anul 2019. 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 5 pe ordinea de zi: proiectul de hotărâre privind aprobarea 

bugetului local pe anul 2019. Comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului local prezintă 
avize favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Nu mai 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 
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 februarie-martie 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.  
 
 
La punctul 7  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

regulamentului de acordare a finanţărilor din bugetul comunei Cornu, pentru activităţi 
sportive organizate în baza legii nr.69/2000 a educației fizice şi sportului.  

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

Sunt desemnați, cu unanimitate de voturi pentru a face parte din comisiile prevăzute la 
art.3 și 4 următorii consilieri: Ștefan CÎRCIU și Angelica IONESCU – comisia de analiză; Marius 
IANCU și Sorin ISAR, comisia de soluționare a contestațiilor. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente. Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre, completat cu cei 4 consilieri desemnați. 

Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 8  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii”CONSTRUIRE SEDIUL NOU PRIMĂRIE 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 9 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind indexarea 

impozitelor și taxelor locale pe anul 2020.  
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 10  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Cornu, în anul şcolar 2019-2020. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Comisiile de specialitate nr. 1,2 şi 3 
ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 
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Se trece la punctul 11 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri 

pentru organizarea, coordonarea și sprijinirea activității echipei mobile la intervențiile de 
urgență în cazurile de violență domestică .  

Comisiile de specialitate nr. 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 12  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind adoptarea 

unor măsuri în vederea efectuării unui schimb de terenuri. Comisiile de specialitate nr. 1 şi 3 
ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Domnul Cornel NANU, primarul comunei prezintă pe scurt motivele inițierii acestui 
proiect de hotărâre, necesitatea și oportunitatea de a se accesa fonduri din Programul Național 
pentru obiectivele de interes local în infrastructura sportivă și recreativă. 

Nu mai 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 13 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
 
13.1. Se analizează cererea înregistrată sub nr.1712/25.02.2019, prin care proprietarii 

imobilelor de pe aleea Salcâmilor solicită executarea de lucrări de canalizare și asfaltare a aleei. 
Domnul primar Cornel NANU : în comuna Cornu au mai rămas câteva alei/străzi fără 

rețea de canalizare, din cauza poziției geografice care impune montarea de stații de pompare.  
După cum știți, sunt mai probleme în zonele unde sunt stații de pompare (str.Morii, str.Primăverii, 
Baliței..). Deși am încercate soluții diverse, tot avem probleme. Inițial, locuitorii de pe aleea 
Salcâmilor au promis că încearcă o soluție de racordare la rețeaua din strada Sinăii, trecând 
printr-o grădină, deoarece panta permite această soluție fără a fi necesară stație de pompare. Nu 
știu de ce s-au răzgândit. Propun să susținem aceeași soluție, iar noi să suportăm costurile cu 
rețeaua stradală (pe aleea Salcâmilor, drum public). 

Propunerea este supusă la vot, fiind aprobată cu 12 voturi Pentru. 
 
13.2. Se analizează cererea înregistrată sub nr.1945/5.03.2019, prin care doamna 

NISTORICĂ Oana Mihaela, care solicită acordarea unui ajutor de urgență pentru a achita 
contravaloare operației fiului său bolnav, ce se va efectua în Italia, costând cca.12000 Euro.  
            Domnul primar: De obicei ajutorul de urgență se acordă prin dispoziție a primarului, 
conform abilitării date de Consiliul local. De această dată am venit la dvs. cu rugămintea de a 
aproba o sumă mai mare, deoarece este un caz social deosebit. Copilul este încadrat în grad de 
handicap grav. 

Domnul consilier Ioan MANTA: Propun să fim de acord cu suma de 3000 lei, care va fi 
acordată de către domnul primar în funcție de cheltuielile care mai sunt de făcut pentru 
sănătatea și recuperarea minorului și de documentele justificative pe care le depune familia. 

Propunerea domnului consilier este supusă la vot, fiind aprobată cu 12 voturi Pentru. 
 

13.3. Se analizează adresa înregistrată sub nr.3049/10.03.2019, prin care directorul 
Școlii gimnaziale Profesor Cristea Stănescu înaintează propunerea Consiliului de Administrație 
de a se premia și elevii care obțin medii peste 9.50 la Evaluarea Națională. 

Domnul consilier Mariu IANCU: propun a se acorda un premiu de 500 lei pentru fiecare 
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elev care obține o medie mai mare de 9.50 la Evaluarea națională. 
 Propunerea domnului consilier este supusă la vot, fiind aprobată cu 10 voturi Pentru și 

2 Abțineri (Ioan MANTA și Angelica IONESCU). 
 
13.4. Se analizează cererea înregistrată sub nr.2605/26.03.2019, prin care doamna 

PREDA Raluca Elena, administratorul firmei Kiss Duo Premium SRL solicită aprobare pentru 
modificare program de lucru al punctului de lucru din comuna Cornu, DN1, km.93 astfel: 
Luni – Joi: 8.00 – 23.00 
Vineri-Duminică: 8.00-5.00. 

În urma dezbaterilor, cererea este supusă la vot, fiind aprobată cu 12 voturi Pentru cu 
respectarea următoarelor condiții: fără tulburarea liniștii și ordinii publice iar nivelul de 
zgomot să fie în limitele prevăzute de lege. 

 
13.5. Se analizează adresa înregistrată sub nr.455/5.04.2019, prin care directorul 

societății Utilități Apaserv Cornu SRL solicită a se cuprinde în bugetul local pe anul 2019 
sumele necesare realizării unei copertine la bazinul de nămol al stației de epurare și realizării 
unui bazin coș-grătar în amonte de căminul de intrare în stațioa de epurare. 

 Cererea este aprobată cu unanimitate de voturi, urmând a se stabili costurile necesare. 
 
13.6.Se analizează scrisoarea de intenție a societății Canad Systems Impex SRL privind 

implementarea pe site-ul Primăriei a unui chatbox - scrisoare prezentată de domnul primar. 
În urma analizei consilierii au amânat luarea unei decizii până la ședința următoare, 

când va fi invitaț reprezentatul societății pentru a da lămuriri suplimentare referitoare la acest 
proiect. 

 
13.7. Domnul consilier Dan ALEXANDRU aduce în atenție două probleme:  

-pe aleea Speranței mai sunt familii care nu au primit publele pentru colectarea selective; 
-pentru locuitorii care utlizează aleea ce coboară în DN1 pe lângă stația de gaze, pârâul se 
deversează și îngreunează accesul; ar trebui făcut un șanț, sau o altă soluție de remediere. 
 
              13.8. Domnul consilier Marius IANCU:  
-având în vedere că toți cetățenii trebuie să-și schimbe actele de identitate din cauza 
renumerotării și aprobării nomenclatorului stradal, propun să chemăm funcționarii de la SPCEL 
Câmpina să facă actele aici la Cornu. 
Domnul primar: nu se poate, ar trebui să înființăm propiu serviciu de evidență a populației, dar 
costurile sunt mari și nu se justifică, deoarece Câmpina este aproape de noi, la numai 6-7 km. 
-stâlpii din comună sunt prea încărcați de cabluri; multe dintre ele nici nu se mai folosesc; 
Domnul primar: așa este, o să facem adrese către toți utilizatorii / deținătorii de rețele – să-și 
identifice cablurile și să vedem ce rămâne neutilizat. 

 
13.9. Domnul consilier Sorin ISAR readuce în atenție problema numărului mare de câini 

de la fabrica de tricotaje, care creează mari neplăceri locuitorilor din zonă. Este o problemă 
critică, sunt peste 40 de câini. Roagă a se interveni la autoritățile din domeniu(inspectoratul de 
protecția mediului, direcția de sănătate publică, altele), pentru a se găsi o soluție. 

 
 
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                                                                                                                                                                                                                                                                     
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