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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 31 ianuarie 2019, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 
extraordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.10 din 28 ianuarie 2019. Secretarul comunei Cornu 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 și doamna Alina 
NISTORICĂ, inspector cu atribuţii delegate director executiv Primăria Cornu. 

În public, sunt prezenți doi cetățeni din comuna Cornu, care și-au exprimat dorința de a 
asista la lucrările ședinței. 

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 18 decembrie 2018; 

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 investiţie 
”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  ”Modernizare drumuri comuna 
Cornu: Str.Pomilor, Str.Paris, Str.Aniniș, Str.Baliței Etapa 3, Str.Primăverii Etapa a 2-a, Str.Plaiul 
Cornului Etapa a 2-a, Str.Topșenilor, Str.Mestecenilor, Str.Murelor, Aleea Democrației, Aleea 
Sondei, Aleea Nucilor, Aleea Zorilor, Aleea Rozelor, Aleea Iancului, Aleea Veronica Micle, Aleea 
Haiducilor, Aleea Mioriței” - iniţiat  de primar ; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi 
secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei la finele trimestrului IV pe anul 2018– 
iniţiat de primar; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de 
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2018– iniţiat de 
primar; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe 
anul 2019, a listei  cuprinzând beneficiarii de ajutor social  precum şi persoanele care urmează  
să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001– iniţiat de primar; 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și de servitute 
către Engie Romania SA a suprafeței de 1 m2 teren aparținând domeniului public al comunei 
Cornu, pentru realizarea obiectivului Instalație de protecție catodică cu injecție de curent SPC 
Cornu de Sus– iniţiat de primar; 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local  al 
comunei Cornu nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I „Măgura” să delege gestiunea serviciului 
de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. – iniţiat 
de primar; 

10. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor 
profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru activitatea defășurată în anul 2018– 
iniţiat de primar; 

11. Alte probleme curente ale administraţiei publice locale, care se supun dezbaterii 
Consiliului local. 
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             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. 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 

data de 18 decembrie 2018.  
Nu sunt observații, nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 13  
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 : 13  
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 : 13  
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  
”Modernizare drumuri comuna Cornu: Str.Pomilor, Str.Paris, Str.Aniniș, Str.Baliței Etapa 3, 
Str.Primăverii Etapa a 2-a, Str.Plaiul Cornului Etapa a 2-a, Str.Topșenilor, Str.Mestecenilor, 
Str.Murelor, Aleea Democrației, Aleea Sondei, Aleea Nucilor, Aleea Zorilor, Aleea Rozelor, Aleea 
Iancului, Aleea Veronica Micle, Aleea Haiducilor, Aleea Mioriței”. 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 5  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al 
comunei la finele trimestrului IV pe anul 2018. 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.  
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Se trece la punctul 6 pe ordinea de zi: proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap 
grav pe semestrul II al anului 2018 . Comisia de specialitate nr. 2 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 analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2019, a listei  cuprinzând beneficiarii de 
ajutor social  precum şi persoanele care urmează  să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local 
conform Legii nr.416/2001.  

Comisia de specialitate nr. 2 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 8 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu 

gratuit a dreptului de uz și de servitute către Engie Romania SA a suprafeței de 1 m2 teren 
aparținând domeniului public al comunei Cornu, pentru realizarea obiectivului Instalație de 
protecție catodică cu injecție de curent SPC Cornu de Sus.  

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 9 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 

nr.5 la Hotărârea Consiliului Local  al comunei Cornu nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I 
„Măgura” să delege gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul 
UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L..  

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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
La punctul 10  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind propunerea 

calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru  secretarul comunei 
pentru activitatea defășurată în anul 2018. 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.  
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Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
 
11.1. Se analizează cererea înregistrată sub nr.341/11.01.2019, prin care domnul  

Tudor Emilian ANESCU  readuce în atenția consiliului local două subiecte care au mai fost 
analizate anterior,în ședința din luna decembrie 2018 : 
a.Situația unui teren deținut în proprietate în zona DN1 – care a făcut obiectul unor litigii în 
instanță. 
b.Situația drumului de exploatare DE 427, care îl împiedică să efectueze alipirea proprietăților 
pe care le deține în zonă. 

Domnul Emilian ANESCU se află în sala de ședință și solicită cuvântul. 
Domnul Emilian ANESCU : Îmi pare rău că vă rețin cu probleme de ordin personal. Am 

vrut să trag un semnal de alarmă, să atrag atenția asupra unor aspecte care se pot întoarce în 
sens negativ. Mi-ați răspuns că nu este de competența Consiliului local. Aveți dreptate, dar eu mă 
judec de 11 ani pentru terenul din DN1. Dacă citeați cererea mea ați fi văzut că este vorba de 
niște erori strecurate în evidențele dvs. Suntem 4 proprietari suprapuși, ne-am judecat, am 
câștigat… Este un semnal de alarmă că undeva în registrele agricole s-a strecurat o greșeală. 
Înregistrarea primară pleacă de aici…..o să mai iasă la iveală și alte greșeli, ele sunt omenești, dar 
trebuie să le îndreptăm.  

 Al doilea aspect, am solicitat desființarea DE 427 care se află pe proprietatea mea…...eu 
am făcut deja gardul împrejmuitor . Nu ați aprobat deoarece mai există un proprietar care deține 
teren în acea zonă care ar putea ridica problema accesului său pe traseul DE 427.  Dar fam.Lazăr 
deține teren mult mai departe, nu i se împiedică accesul.  

Sunt 20 ani de când am venit în localitatea Cornu. Mama mea este înmormântată aici. Am 
ajutat multe persoane și chiar și investiții din comună. Am o amărăciune în suflet văzând 
neînțelegerea cu care sunt tratat. Eu nu vreau să fac sesizări, vreau să discutăm aici, între noi, să 
rezolvăm amiabil. Dumneavoastră sunteți născuți aici, noi ne-am ales să venim aici. Trebuie să 
priviți dorința mea de a participa la ședințe ca un lucru bun, se pot îndrepta unele erori. Vreau să 
vă mai aduc în atenție domnule viceprimar, că pe aleea Măceșului nu arde becul de la intrare, un 
aspect care deranjează locuitorii din zonă. Deasemenea, mănăstirea să pună mai încet 
difuzoarele, deranjează… 

Domnul consilier Gabriel IANCU : Dacă aveți hotărâri definitive, de ce nu vă adresați unui 
expert judiciar, să le puneți în exexcutare ? 

Domnul Emilian ANESCU : Eu sunt proprietar, am câștigat procesele, doar că a durat 
foarte mult prin instanțe. Dar mai există proprietari suprapuși în zona DN1. Conform legii 
cadastrului, la identificarea terenurilor trebuia să participe și reprezentanți de la primărie… 

Domnul Cornel NANU, primar : Domnilor consilieri, în primul rând vreau să vă spun că eu 
sunt prieten cu domnul Anescu, dar dânsul s-a supărat și nu a înțeles de ce am semnat eu, ca 
primar, răspunsul consilierilor de la ultima ședință de consiliu. I-am explicat că aceasta este 
procedura.  

Domnule Anescu, dacă veniți la consiliu cu sesizare scrisă, consider că e o reclamație la 
adresa primarului. Eu am propus să ies din ședință, să discutați singur cu consilierii, dar nu ați 
acceptat. Referitor la suprapunerile din DN1, vânzătorii au ridicat de la primărie adeverințe/ 
certificate care confirmau că dețin terenuri în zona respectivă. Vreau să subliniez, că noi am 
eliberat adeverințe conform datelor înscrise în registrele agricole. Înscrierea datelor în registrele 
agricole s-a făcut, în condițiile legii, de-a lungul timpului, conform declarațiilor date de 
deținători. Dacă aceștia au declarat suprafețe mai mari sau mai mici, este numai răspunderea 
declaranților. Eu cred că toți cumpărătorii au fost de bună credință, dar nu știu dacă vânzătorii 
au fost chiar corecți. Dacă ei au declarat fals, noi nu avem nicio vină… Nu sunt greșeli făcute de 
funcționari, s-a lucrat conform legii. Chiar dacă au apărut articole în ziare, nu a venit nimeni să 
ne întrebe dacă noi am greșit !!.  

Referitor la DE 427 – acesta este proprietate privată a comunei. Consiliul local poate 
aproba vânzarea, concesionarea, închirierea, etc., în condițiile legii. Consiliul local nu a fost de 
acord cu solicitarea dvs. de vânzare a acestuia. Nu a fost decizia mea. 
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11.2. Se analizează cererea înregistrată sub nr.340/11.01.2019, prin care doamna Elena 
IORGA  a solicitat să participe la ședința de consiliu, pentru a-și susține cererile anterioare, 
privind situația juridică a drumului de acces la proprietatea sa din zona Topșeni la imobilul 
vecin cu proprietatea mănăstirii. 

Se află în sala de ședințe doamna Elena Iorga și doi reprezentanți ai mănăstirii: domnul 
Andrei Bădreanu, avocat, inspector juridic la Arhiepiscopia Bucureștilor și domnul Nicolae 
Băiuță, expert judiciar topo. 

Domnul Cornel NANU, primar : Domnilor consilieri, am solicitat mănăstirii să trimită 
reprezentanți, pentru a afla și punctul lor de vedere. Sper să fie ultima oară când analizăm 
aceeași solicitare ….Ultima petiție a fost clasată deoarece se referea la aceleași aspecte conținute 
în petiții anterioare. Eu susțin în continuare că doamna Elena Iorga are acces la drumul public; 
problema e că dânsa dorește alt acces pe lângă gardul mănăstirii, pe terenul acesteia. 

Domnul avocat Andrei Bădreanu: Mănăstirea a primit terenul printr-un act al Consiliului 
local conform căruia acesta nu poate fi înstrăinat și nu-i poate fi schimbată destinația timp de 30 
de ani. Este obligată să îl respecte, în caz contrar poate fi anulat. Ar trebuie să vă rezolvați 
situația juridică a proprietății dvs., doamna Iorga, deoarece aveți cadastru pe o suprafață mai 
mare decât cea înscrisă în actele de proprietate. Dvs. aveți acces la drumul public iar terenul 
proprietatea mănăstirii nu se suprapune cu terenul dvs. 

Doamna Elena IORGA : Eu susțin că este o greșeală făcută la primul cadastru al 
mănăstirii, deoarece pe schiță sunt specificate numai 2 parcele 534 și 535. Lucrarea nu conține și 
suprafețele aferente celor două DE,  532 și 536. 

Domnul avocat Andrei Bădreanu: Mănăstirea a efectuat cadastrul pe suprafața de teren 
atribuită în folosință și, ulterior în proprietate. Planul de amplasament este același. S-a respectat 
planul. Dacă nu sunteți de acord, ne puteți acționa în judecată. 

Domnul consilier Nicolae ZIDARU: Am ascultat discuțiile dintre cele două părți și am 
constatat  că în ultimele 30 de minute noi, consilierii, nu am avut nicio implicare. Am stat 
degeaba. Acest subiect trebuie discutat de cele două părți, de cei doi vecini proprietari…  să 
căutați o soluție amiabilă.  

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Am ascultat destul; noi am răspuns deja la 
solicitarea doamnei Elena Iorga. Nu putem obliga mănăstirea să creeze un alt drum. 

Domnul Cornel NANU, primar : Eu recomand părților să continue discuțiile înafara 
consiliului local și să caute o rezolvare pe cale amiabilă. 

Având în vedere faptul că ședința publică s-a închis, petenții sunt invitați să părăsească 
sala de ședința, aceasta urmând a continua cu alte probleme ale cetățenilor și cereri, care nu fac 
obiectul dezbaterilor publice. 

 
11.3. Se analizează cererea înregistrată sub nr.10639/21.12.2018, care domnul Marius 

CRISTEA solicită un acord prealabil, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001, pentru 
demararea documentației Studiu de oportunitate privind întocmire PUZ RIDICARE RESTRICȚIE 
TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE (S=2347 MP) PENTRU AMPLASARE LOCUINȚĂ Dp+P+Em, ALEI 
CAROSABILE ȘI PIETONALE, SPAȚIU PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI 
(Sst.3178 mp) CU AMPLASAMENTUL ÎN COMUNA CORNU, SAT CORNU DE JOS, STRADA 
TOPȘENILOR (DC 6), T12, PARCELE F459, L461, NC23239. 

 Cererea domnului Marius CRISTEA este supusă la vot, fiind aprobată cu 13 voturi 
Pentru. 
 

11.4. Se analizează cererea înregistrată sub nr.666/23.01.2019, prin care Asociația 
Clubul Sportiv KOKKI  solicită sprijin financiar pentru activitatea asociației în anul 2019. 

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

 
11.5 Se analizează cererea înregistrată sub nr.932/31.01.2019, prin care Mănăstirea 

Sf.Ioan Evanghelistul și Sf.Cuv.Eufrosina  solicită sprijin financiar pentru construirea unei 
clopotnițe în incinta mănăstirii în anul 2019. 
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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                                                                                                                                                                                                                                                                     


	ROMÂNIA
	JUDEŢUL PRAHOVA
	CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU


