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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 28 februarie 2019, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 
extraordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.16 din 25 februarie 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 Sorin 
ISAR (plecat în deplasare în interes de serviciu) și domnul Ioan MANTA (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 Nicolae SAVU, președintele ales în luna decembrie 2018 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 31 ianuarie 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea 
documentaţiei faza Proiect tehnic și detalii de execuție, pentru obiectivul de investiţii 
”DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –
P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”– iniţiat de primar ; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii 
”DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –
P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”– iniţiat de primar ; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza SF, aferentă obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE SEDIUL NOU 
PRIMĂRIE COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA” - iniţiat  de primar ; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de 
investiţii”CONSTRUIRE SEDIUL NOU PRIMĂRIE COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA” - iniţiat  
de primar ; 

6. Proiect de hotărâre privind închirierea pajiștilor disponibile aflate în proprietatea 
privată a comunei Cornu– iniţiat de primar; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare pentru semestrul II 
al anului şcolar 2018-2019 – iniţiat de primar; 

8. 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 decembrie 2018-ianuarie 2019– 
iniţiat de primar; 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli la nivelul 
comunei Cornu– iniţiat de primar; 

10. Raportul primarului comunei Cornu privind starea economică, socială şi de mediu a 
comunei Cornu, activitatea administraţiei  publice locale  în anul 2018, precum şi obiective 
propuse pentru anul 2019; 

11. 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 31 ianuarie 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 

reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea documentaţiei faza Proiect tehnic 
și detalii de execuție, pentru obiectivul de investiţii ”DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE 
GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 3  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ”DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE 
GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza SF, aferentă 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 5  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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  

Domnul consilier Ioan MANTA cere permisiunea de a intra în sala de ședințe. Președintele de 
ședință aprobă. 

Se trece la punctul 6 pe ordinea de zi: proiectul de hotărâre privind închirierea 
pajiștilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Cornu. Comisiile de specialitate 
nr. 1 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Următorii consilieri și-au exprimat acordul pentru a completa comisiile stabilite la art.2 
și 3 din proiectul de hotărâre: Gabriel IANCU și Ștefan CÎRCIU (comisia de evaluare) și Nicolae 
TUDOR și Angelica IONESCU (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 numele consilierilor la art.2 și 3. 
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Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 7  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

cuantumului burselor şcolare pentru semestrul II al anului şcolar 2018-2019.  
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 8 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 decembrie 2018-ianuarie 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 9 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea 

normativelor proprii de cheltuieli la nivelul comunei Cornu.  
Comisiile de specialitate nr. 1 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.  
 
La punctul 10  pe ordinea de zi se analizează Raportul primarului comunei Cornu 

privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cornu, activitatea administraţiei  
publice locale  în anul 2018, precum şi obiective propuse pentru anul 2019. 

Domnul primar Cornel NANU prezintă o sinteză a raportului privind activitatea 
administraţiei  publice locale  în anul 2018, apoi face o prezentare mai detaliată a obiectivelor 
propuse pentru anul 2019, stadiul de implementare a lucrărilor aflate în curs de execuție, data 
estimate pentru demararea unor investiții/lucrări/reparații/dotări noi. Dorește să evidențieze 
faptul că a reușit să obțină finanțare pentru noua investiție construire sediu nou primărie, ai 
căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați în ședința de azi, urmând a fi depusă 
documentația de finanțare la MDRAP (PNDL). Deasemenea, va încerca să obțină finanțare 
pentru un bazin de înot, lângă sala de sport, baza sportive și celelalte terenuri de sport care se 
vor executa pe terenul din Aniniș. În ceea ce privește celelalte obiective propuse pentru anul 
2019, acestea se vor concretiza după elaborarea bugetului pe anul 2019, în funcție de sumele 
care vor fi alocate pentru echilibrarea bugetului local. Deasemenea, mai sunt câteva lucrări, 
reparații și dotări care au rămas pe lista de așteptare din anul precedent, se va încerca 
includerea lor pe listele de investiții dacă va permite noul buget. Este necesară și achiziționarea 
de plăcuțe indicatoare cu denumirile de străzi și alei, ca urmare a finalizării nomnclaturii 
stradale. 
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Domnul consilier Gabriel IANCU întreabă dacă se va executa sensul giratoriu pe DN1. 
Domnul primar îi răspunde că este vorba despre o lucrare pe care nu o putem realiza din 
resursele locale, aceasta urmând a fi finanțată și executată de către administratorul drumurilor 
naționale CNAIR. Consiliul Județean Prahova a elaborat un proiect de execuție sensuri giratorii 
pe teritoriul județului, în zona DN1, speră să fie inclusă în acest proiect și zona comunei Cornu. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. Preşedintele de şedinţă supune la vot raportul. 
Voturi Pentru : 12 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
 
11.1. Se analizează cererea înregistrată sub nr.596/21.01.2019, prin care Asociația Flori 

de tei Cornu solicită atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu pentru sediu social (două 
încăperi) la parterul clădirii în care se află farmacia, sedii cabinet medicale și alte spații 
administrative. 

Domnul Nicolae SAVU propune amânarea discutării acestei cereri, pentru a se studia 
dacă spațiul solicitat îndeplinește condițiile necesare pentru a fi atribuit. 

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

11.2. Se analizează cererea înregistrată sub nr.879/30.01.2019, prin care Telekom 
Romania Communications SA solicită aprobarea accesului pe domeniul public al comunei în 
vederea amplasării unui echipament de telecomunicații (cabinet) pe terenul situat lângă 
clădirea administrativă în care a funcționat până în prezent vechea central telefonică.  

Cererea Telekom este supusă la vot, fiind aprobată cu 12 voturi Pentru. 
 
11.3. Se analizează adresa înregistrată sub nr.1151/7.02.2019, prin care directorul 

Școlii gimnaziale Profesor Cristea Stănescu înaintează necesarul sumelor de alocat de la bugetul 
local pe anul 2019. 

 Consiliul Local a stabilit, cu unanimitate de voturi, amânarea luării unei decizii până la 
elaborarea bugetului local pe anul 2019. 

 
11.4. Se analizează cererea înregistrată sub nr.1440/18.02.2019, prin care domnul 

Cosmin DRĂGHICI solicită aviz prealabil pentru elaborarea documentației STUDIU DE 
OPORTUNITATE PRIVIND ÎNTOCMIRE PUZ RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARĂ DE 
CONSTRUIRE (S=2018 MP) PENTRU AMPLASARE LOCUINȚĂ ȘI FOIȘOR ȘI AMENAJARE DRUM 
DE ACCES (Sst=2305 mp) la adresa : comuna Cornu, sat Cornu de Jos, strada Nistorică Ion, T16, 
F617. 

Cererea domnului Cosmin DRĂGHICI este supusă la vot, fiind aprobată cu 12 voturi 
Pentru. 

 
11.5 Se analizează cererea înregistrată sub nr.1652/25.02.2019, prin care Parohia 

Sf.Cuv.Parascheva  solicită sprijin financiar pentru înlocuire tâmplărie biserică (11 buc.ferestre) 
în anul 2019. 

Consiliul Local a stabilit, cu unanimitate de voturi, amânarea luării unei decizii până la 
elaborarea bugetului local pe anul 2019. 

 
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, 
Nicolae SAVU 

                                                                                                                                     Secretarul comunei Cornu,    
Daniela IANCU                                                                                                                                                                                                                                                                     
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