
ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU                                                                                                                            

Proiect 
        PROCES-VERBAL, 

Încheiat astăzi, 10.01.2014, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 
Consiliului Local, convocată de îndată de primarul comunei, domnul Cornel NANU, prin 
Dispoziţia nr.2 din data de 09.01.2014. 

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 Daniela CHIŢU, şef 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 Ion MANTA, propune 
pe domnul Ştefan CÎRCIU. 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 Ştefan CÎRCIU, care preia conducerea lucrărilor şedinţei şi dă citire 
ordinii de zi a acesteia, aşa cum a fost propusă de iniţiator: 

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 
Cornu din data de 17.12.2013; 

2. Proiect de hotărâre numirea preşedintelui de şedinţă; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pentru anul 2013 ; 
4. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

din  comuna Cornu, în anul şcolar 2014-2015; 
5. Diverse. 

 
 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 17.12.2013.  
Nu sunt întrebări sau discuţii. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal, 

acesta fiind  aprobat cu 13 voturi Pentru.  
  
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 aprobarea 
acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 
dezvoltare, pentru anul 2013; 

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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La punctul 4 pe ordinea de zi, se ia în dezbatere Proiectul de hotărâre privind  
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din  comuna Cornu, în anul 
şcolar 2014-2015. 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi: Diverse. 
 

5.1.Cererea SC Astoria-Centru rezidenţial SRL Cornu, privind amenajarea unui cămin de 
bătrâni în incinta imobilului situat în comuna Cornu, strada Stadionului, nr.347 
Domnul consilier Gabriel IANCU : aş vrea să aflu mai multe detalii despre această cerere, 
care a fost formulată foarte sumar; nu avem suficiente informaţii ca să luăm o decizie; 
Domnul primar Cornel NANU : nu avem mai multe informaţii ; această cerere a fost depusă 
la registratura primăriei, fără a fi însoţită de alte documente ; Dacă doriţi mai multe 
informaţii, trebuie să le specificaţi, pentru a le solicita în scris… 
Domnul consilier Gabriel IANCU : spre exemplu, ar trebui să ştim dacă firma are ca obiect de 
activitate servicii de îngrijire bătrâni, sau servicii sociale, etc. 
Domnul consilier Marius IANCU : trebuie să aflăm ce aşteptări au din partea autorităţilor 
locale, pentru a funcţiona acest cămin de bătrâni ... sunt cazuri speciale, privind accesul 
ambulanţei pe strada Stadionului, sau alte necesităţi speciale pe care le-ar putea avea o astfel 
de instituţie.. 
Domnul consilier Ion MANTA : noi dăm un aviz de principiu; dar solicitantul trebuie să 
obţină toate avizele şi acordurile necesare funcţionării(sănătate publică, mediu, protecţie 
civilă, pompieri, etc.) 
Domnul primar Cornel NANU : consider că ar fi bine să îi chemăm la şedinţa viitoare, să ne 
răspundă întrebărilor pe care le avem ; până atunci vom avea timp să aflăm care sunt 
condiţiile legale de funcţionare pentru o astfel de instituţie ; 
Domnul consilier Iulian VOICA propune să îi invităm la viitoarea şedinţă şi să aducă şi 
documentele justificative privind exercitarea activităţii pe care o propun (acte de de 
înregistrare, statut, dovezi privind experienţa în domeniul îngrijirii bătrânilor, conform 
celor specificate în cerere, etc). Propunerea este supusă la vot, fiind aprobată cu 13 voturi 
Pentru.  
 
5.2. Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Cetăţenii de pe strada baliţei m-au rugat să sesizez 
că pe această stradă, la nr.1038, proprietarul deversează fosa direct în baliţă şi creează 
disconfort. Numele proprietarului, dacă nu greşesc, este Brătfăleanu. 
Domnul  primar Cornel NANU : mă miră această sesizare, eu ştiu că acest proprietar este are 
racordare la reţeaua de canalizare ; 99% sunt convins că aşa este. Mai ştiu că dânsul a iniţiat 
în urmă cu câţiva ani măsuri de gospodărire privind apele uzate pe strada Baliţei, în zona în 
care are proprietatea… O să verificăm cele sesizate, să vedem care este situaţia reală. 
 

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

                                                 Ştefan CÎRCIU                                            Contrasemnează 
                                Secretarul comunei Cornu, 
                                                                                                                                     Daniela IANCU 
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