
ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU    

                                                                                                                      
PROCES-VERBAL, 

 
Încheiat astăzi, 10.02.2015, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 

Consiliului Local, convocată de îndată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.16 din data de 6.02.2015. 

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. Lipseşte domnul consilier Marius IANCU, aflat în deplasare în 
interes de serviciu. 

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 Iulian VOICA propune 
pe domnul Nicolae ZIDARU. 

Se supune la vot propunerea făcută de domnul Voica: 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0  
Cu 12 voturi Pentru, s-a ales preşedintele de şedinţă pentru 3 şedinţe consecutive, în 

persoana domnului Nicolae ZIDARU, 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 Consiliului Local al comunei Cornu din data 
de 22 decembrie 2014; 

2. Proiect de hotărâre privind numirea preşedintelui de şedinţă ; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de 

asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2014 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al 

persoanei cu handicap  pentru anul 2015 ; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 

pe anul 2015, 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, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor bunuri imobile care aparţin 
domeniului privat al comunei Cornu, judeţul Prahova;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL  „EXTINDERE 
INTRAVILAN (S=34500 MP) – ZONA UNITĂŢI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ŞI DEPOZITE ŞI 
MODERNIZARE DRUM (SST=61370 MP) – ETAPA FINALĂ - COMUNA CORNU, SAT CORNU 
DE JOS, NR.CADASTRALE 22069, 21333, 21897, 22115, 22114, 22116, 22121, 22120, 
22122, 22123, 22124, 21501, 21502, 21656, 20783, 20919,  T1, N70/1, 71/1, A22, P12, 
A4,P2/1, P2, P62, P62/1, P1, DN1, DJ101R, DS63, De70”; 

8. Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de administrare şi folosinţă gratuită 
asupra terenului în suprafaţă de 21.000 m.p.  situat în comuna Cornu, tarla 14, parcelele 
534, 535, înscris în Cartea funciară 21990 UAT Cornu către Mănăstirea Sf.Ioan 
Evanghelistul şi Sf.Cuv.Eufrosina ; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale comunei 
Cornu pe anul 2014 ; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe anul 
2014 ;   

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 
2015 ;   
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12. 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 2014-
ianuarie 2015 ;   

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, 
sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Cornu în anul 2015 ;   

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 
2015 ;   

15. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea art.6 din Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Cornu nr.68 din 6 noiembrie 2013; 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al 
societăţii “UTILITĂŢI APASERV CORNU” S.R.L. ;   

17. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor 
profesionale individuale pentru  secretarul comunei pentru anul 2014;   

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul 
de investiţii « Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local : str.Provinceanu, 
str.Grădiniţei, str.Primăverii, str.Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică, aleea Trandafirilor. 

19. Diverse probleme ale comunei.  
 
 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 12 voturi Pentru (unanimitate). 
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei 

din data de 22.12.2014.  
Nu sunt întrebări sau discuţii. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal, 

acesta fiind  aprobat cu 12 voturi Pentru(unanimitate).  
 
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 privind 

aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai 
persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2014; 

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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 4 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap  
pentru anul 2015 .  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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 0. 
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La punctul 5 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2015, 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, cu 
modificările şi completările ulterioare.  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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 0. 
 

La punctul 6 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea vânzării unor bunuri imobile care aparţin domeniului privat al comunei 
Cornu, judeţul Prahova.  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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 0. 
 

La punctul 7 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL  „EXTINDERE INTRAVILAN (S=34500 MP) – 
ZONA UNITĂŢI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ŞI DEPOZITE ŞI MODERNIZARE DRUM 
(SST=61370 MP).  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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 0. 
 

La punctul 8 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 
transferul dreptului de administrare şi folosinţă gratuită asupra terenului în 
suprafaţă de 21.000 m.p.  situat în comuna Cornu, tarla 14, parcelele 534, 535, înscris 
în Cartea funciară 21990 UAT Cornu către Mănăstirea Sf.Ioan Evanghelistul şi 
Sf.Cuv.Eufrosina.  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 : 9  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 3(Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU). 
 

La punctul 9 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea situaţiilor financiare anuale ale comunei Cornu pe anul 2014.  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 : 9  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 3(Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU). 
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Domnul consilier Gabriel IANCU: ne abţinem de la vot la acest proiect de hotărâre 
deoarece materialul este redactat cu caractere prea mici. 

 
La punctul 10 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe anul 2014 .  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 11 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2015.  Comisiile de specialitate 
nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre.   

Înscrieri la cuvânt. 
Domnul consilier Nicolae TUDOR: ar trebui introdusă în program şi lucrarea de 

reparaţii la baza sportivă din Cornu de Sus. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului consilier Nicolae 

TUDOR. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 0. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot întreg proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 0. 
 

La punctul 12 pe ordinea de zi, se analizează: 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 2014-ianuarie 2015 .  
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. 
 

Punctul 13 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se 
desfăşoară în comuna Cornu în anul 2015 .  Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 ale 
Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre.   

Înscrieri la cuvânt. 
Domnul consilier Gabriel IANCU: îl întreb pe domnul primar dacă festivalul va fi 

organizat cu bani publici sau privaţi. 
Domnul primar Cornel NANU: încercăm să obţinem măcar jumătate din fondurile 

necesare din sposorizări.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 0. 
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La punctul 14 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2015.  Comisiile de specialitate nr. 
1, 2 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre.   

Înscrieri la cuvânt. 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: am aceeaşi observaţie, caracterele sunt prea mici 

şi nu se pot citi cifrele. 
              Domnul primar Cornel NANU: mă aşteptam să aveţi întrebări referitoare la buget. 
Pentru anul 2015, la sectiunea de dezvoltare am repartizat fonduri pentru obiective de 
investiţii în continuare, obiective noi şi proiecte. Investiţiile în continuare sunt 
-Centrul Cultural ; 
-canalizare sat Cornu de Jos etapa II – pentru plata cotelor ISC  şi recepţia lucrărilor ; 
-extindere canalizare sat Cornu de Jos, etapa III – mai este de executat strada Baliţei şi se va 
proceda la recepţia lucrărilor ; 
-stabilizare str. Baliţei, comuna Cornu(alunecare de teren) ; 
-reparaţii şi modernizare strada DC6 (Valea Oprii); etapa a II-a: km 0+365 – km 1+175;; 
-reabilitare şi modernizare drumuri pietruite  în satul Cornu de Jos : strada Petrolistului, 
strada Murs-Erigne, strada Bujorului – cheltuieli pentru finalizarea şi recepţia lucrărilor 
-reabilitare şi modernizare drumuri pentru: str. Cristea Stănescu, aleea Veteranilor, aleea 
Plopilor  tronson I, aleea Câmpiniţei – tronson I, str. Morii - tronson II, str. Muscelului– 
cheltuieli pentru finalizarea şi recepţia lucrărilor ; 
Investiţii noi:  
-centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei solare – 
finanţată cu fonduri europene nerambursabile, dar unde trebuie să asigurăm cofinanţarea 
-consolidare, reabilitare și modernizare Camin Cultural – investiţie derulată de Compania 
Naţională de Investiţii pentru care trebuie să plătim avize,  expertize, etc; 
-apărări de maluri pct. Savu-str. Murelor ; 
-reparaţii și asfaltare aleea Valea Rea ; 
-executie copertina tribuna Baza Sportiva ; 
-reparaţii canalizare str. Sinăii  (conducta de canalizare s-a rupt datorită unei alunecări de 
teren) ; 
-consolidare drum strada Topșeni – punct poartă Mănăstire (drum prăbuşit ca urmare a unei 
alunecări de teren) ; 
-gard piatră zona bibliotecă-dispensar – lucrtare similară cu gardul de la parc şi primărie ; 
-modernizare și reabilitare str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing.Ion 
Nistorică, str. Nouă, aleea Trandafirilor, aleea Alunilor – un proiect de reabilitare a străzilor 
din partea stângă a comunei,  care au fost afectate de reţelele de canalizare. Este un obiectiv 
pentru care avem deja proiectele tehnice şi încercăm să găsim finanţare (cca.5.000.000 lei). 
Nu ştiu dacă vom reuşi să finalizăm toate aceste obiective noi pe care le-am inclus în lista de 
investiţii dar avem obligaţia de a le demara. 
De asemenea, am repartizat sume pentru realizarea unor proiecte tehnice, precum : 
Un proiect îmbunătăţire reţele drumuri pe partea stângă a comunei : Murelor, Malul Vadului, 
Lacului, Liliaculuim str.Nouă – drumuri comunale care au fost afectate de introducerea 
reţelelor de utilităţi.  
Un proiect pentru -construire bazin pentru cresterea capacitatii de stocare a apei – în cazul 
unor întreruperi de frunizare a apei, capacitatea rezervorului este foarte mică ; 
                                 - modernizarea reţelei de apă potabilă pe str. Provinceanu, aleea Trandaf, 
str. Baliţei tronson II, str. M.Vad., aleea Nucilor, str. Gorunului, str.Independenţei, str.Morii, str. 
Grindului; 
                                - extinderea reţelei de apă uzată pe str. Pomi, str. Topșeni; 
                               -modernizare reţea apă uzată str. Bucureștii Noi (înlocuirea conductei care a 
fost realizată de locuitori şi nu s-au utilizat materiale de calitate, fiind necesare intervenţii). 
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Este un proiect care are ca obiectiv finalizarea reţelelor de apă şi apă uzată pe tot teritoriul 
comunei. Sunt puţine localităţi în ţară care au realizat întreg sistemul de canalizare. 
Încercăm să găsim fonduri europene sau guvernamentale pentru acest obiectiv.  
Un proiect pentru reparaţii şi modernizarea clădirii în care se află biblioteca , muzeul şi 
această sală de consiliu. Biblioteca deţine un fond de carte foarte mare, dar trebuie extinsă 
pentru a se amenaja rafturile necesare. 
Un proiect tehnic pentru amenajarea peisagistică a terenului pe care se află  Sală de Sport, 
stadionul de fotbal şi centru cultural; ne dorim să amenajăm un parc, o zonă verde şi este 
necesară  și împrejmuirea la aceste obiective social-culturale și sportive; 
Un proiect -studiu de fezabilitate amenajarea drumului de la Plaiul Cornului et.I Mănăstire-
Cruce; având în vedere că nu s-a putut realiza proiectul drumurilor de exploatare, dorim să 
amenajăm măcar această porţiune – până la monumentul din punctul Straişte. 
Un proiect de  consolidare drum aleea Cucului – acolo am avut o sesizare mai veche – 
încercăm să găsim fonduri să realizăm acest obiectiv. 

Domnul consilier Ion PAVEL: am văzut la secţiunea de dezvoltare că este inclusă 
reabilitarea str. Morii, tronson II; în punctul Chiorcău s-a lăsat strada; 

Domnul primar Cornel NANU: până acum am făcut primul tronson, mai este de finisat 
în anul 2015; Următorul tronson va face parte dintr-un proiect viitor, care va include toate 
străzile din Cornu de Sus. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: strada Petrolistului este pe lista obiectivelor în 
continuare. Nu e finalizată? 

Domnul primar Cornel NANU: este finalizată, trebuie doar recepţionată în anul 2015. 
Domnul consilier Gabriel IANCU: întreb dacă lucrările aceste vor fi executate la fel de 

bine din punct de vedere calitativ; pe strada Morii s-a rupt deja asfaltul şi bordurile au ajuns 
de râpă. 

Domnul primar Cornel NANU: eu sunt mândru că am reuşit să facem toate aceste 
lucrări; se mai întâmplă să am şi critici, nu toţi sunt de acord cu lucrările pe care le fac, fie 
calitativ, fie cantitativ. 

Deoarece nu mai sunt alte întrebări, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre. 

Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 3(Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU). 
 

La punctul 15 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 
modificarea şi completarea art.6 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu 
nr.68 din 6 noiembrie 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 0. 
 

La punctul 16 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 
modificarea şi completarea Actului Constitutiv al societăţii “UTILITĂŢI APASERV 
CORNU” S.R.L.    

Domnul Iulian VOICA, preşedinte al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local : 
pentru acest proiect de hotărâre nu este avizat de comisia nr.1, deoarece nu suntem de 
acord ca localitatea Şotrile să deţină părţi sociale în societatea Utilităţi Apaserv Cornu SRL.   

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 0  
Voturi Împotrivă : 7 

 6  
 



             Abţineri : 5(Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU, Nicolae IONESCU, 
Nicolae ZIDARU). 
 

Punctul 17 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind propunerea 
calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru  secretarul 
comunei pentru anul 2014 .  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 18 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii « Îmbunătăţirea 
reţelei de drumuri de interes local : str.Provinceanu, str.Grădiniţei, str.Primăverii, 
str.Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică, aleea Trandafirilor ».  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 19 pe ordinea de zi, Diverse. 

 
19.1. La solicitarea consilierilor, au fost invitaţi la şedinţă reprezentanţii legali ai 

unităţilor de cult din comuna Cornu. Preotul din satul Cornu de Sus nu a răspuns invitaţiei, 
fiind prezenţi maica stareţă a Mănăstirii Sf.Ion Evanghelistul şi preotul paroh din satul 
Cornu de Jos – Biserica Cuv. Parascheva.  

A) Discuţii şi întrebări pentru preotul paroh din Cornu de Jos, domnul Leescu-Popa 
George. 

Domnul consilier Ioan Manta: referitor la lucrările din anii trecuţi nu am observaţii; 
dar pentru anul 2015, suma solicitată este suficientă pentru proiectul de execuţie a capelei? 
Când estimaţi că va fi gata construcţia? 

Preot:  Studiile geo sunt gata. Este în lucru proiectul de arhitectură. Valoarea 
investiţiei se ridică la cca. 300.000 lei;Vom solicita sprijin şi de la Secretariatul de Stat pentru 
culte şi sperăm să ne ajute. În ultimii 10 ani am efectuat investiţii de cca. 900.000 lei din care 
400.000 lei au fost alocaţi de la bugetul comunei. 

Domnul consilier Gabriel IANCU: referitor la raportul pe care l-aţi depus, vreau să ştiu 
dacă justificările aferente au fost depuse la contabilitate în fiecare an. Eu sunt dezamăgit, 
când am fost la primărie doamna Barbu Irina mi-a arătat numai 3 hârtii. Consider că banii s-
au alocat discreţionar. Astfel, în ultimi 6 ani, la biserica din Cornu de Jos s-au alocat 300.000 
lei, la mănăstire 270.000 lei iar la Cornu de Sus numai 150.000 lei. Am o întrebare pentru 
domnul Leescu şi pentru executiv: consideraţi moral că toate lucrările s-au executat de firma 
socrului dvs?  

Preot:  Când s-a făcut recepţia la obiectivul reparaţii acoperiş+tablă de 
cupru+instalaţii electrice, comisia de recepţie m-a întrebat unde sunt cele 3 reflectoare şi eu 
le-am arătat. Firma POB CON a lucrat la biserică şi înainte să vin eu preot aici. Eu am 
contractat cel mai bun constructor, pentru  restaurarea turlelor, pentru execuţia gardului de 
piatră de la cimitir – iar plăţile le-am făcut în temeiul legii.   

Domnul consilier Gabriel IANCU: nu sunt mulţumit de modul în care aţi elaborat 
raportul; nu aţi specificat câţi m.p., câţi m.l. de gard… Suspectez că este o valoare prea mare a 
lucrărilor. Turla mare a costat 35.000 lei? Vă atrag atenţia că aţi greşit calculelele la totalul 
din 2009. 
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Domnul consilier Nicolae IONESCU: Vreau să ridic o problemă. Este de admirat că 
doriţi să construiţi capela mortuară. Care este procedura de obţinere a aprobărilor? Poate ar 
fi bine să se realizeze şi în Cornu de Sus o capelă. 

Preot:  Capela din Cornu de Jos poate deservi şi locuitorii din Cornu de Sus. 
Deasemenea, Parohia Cornu de Sus poate promova şi ea un proiect de investiţie pentru o 
capelă în Cornu de Sus. Avizele şi acordurile sunt cele necesare pentru orice investiţie publică. 

Domnul consilier Gabriel IANCU solicită din nou cuvântul însă preşedintele de 
şedinţă nu este de accord, deoarece a luat deja cuvântul de 2 ori pe aceeaşi temă. 

Domnul consilier Gabriel IANCU: protestez că nu mi se dă cuvântul, mai am multe 
întrebări; mi se pune pumnul în gură. 

B) Preşdintele de şedinţă invită pe stareţa mănăstirii Sf.Ion Evanghelistul  şi 
Sf.Cuv.Eufrosina la discuţii. 

Stareţă: Noi am depus raportul privind sumele alocate în anii precedenţi şi o solicitare 
de sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de consolidare a terenului care se află lângă 
alunecarea de teren precum şi pentru finanţarea unei investiţii în casa de oaspeţi. După cum 
ştiţi, orice mănăstire are nevoie de un loc pentru oaspeţi. Avem nevoie în continuare de 
sprijinul dvs. şi vă stau la dispoziţie pentru orice întrebări. 

Doamna Irina BARBU, inspector cheltuieli: referitor la documentele pe care le am în 
dosar şi le-am prezentat domnilor consilieri, menţionez că sunt aceleaşi documente 
justificative care au fost depuse şi la trezorerie şi au fost verificate de auditorii camerei de 
conturi. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: am fost la primărie şi am cerut mai multe 
documente; suntem mai pretenţioşi, dar nu cred că este ilegal să cerem să verificăm modul în 
care s-au cheltuit banii alocaţi de la bugetul local. 

Domnul primar Cornel NANU: ca primar şi ordonator principal de credit îmi asum 
răspunderea pentru toate fondurile  pe care le-am repartizat către unităţile de cult. Încă de 
acum 25 de ani, deviza mea a fost să susţinem cu prioritate 3 sectoare: educaţie, sănătate, 
religie. Şi am susţinut şcolile, grădiniţele, cabinetele medicale şi unităţile de cult. Aceeaşi 
viziune o am şi astăzi. Am susţinut biserica datorită educaţiei pe care am primit-o de la 
părinţii mei. Repartizarea anuală a sumelor pe cele 3 unităţi de cult s-a făcut pe baza 
lucrărilor ce puteau fi executate: instalaţii şi centrale termice, gard biserică, gard cimitir, etc.. 
Îmi pare rău că părintele din Cornu de Sus nu este aici, dar vreau să ştiţi că la biserica din 
Cornu de Sus nu se pot efectua intervenţii deoarece este monument istoric şi părintele a 
recunoscut că nu se pot executa orice fel de lucrări. Sumele alocate prin transfer au fost 
suficiente în raport cu solicitările făcute.  

Referitor la Mănăstire – eu sunt mândru şi îmi amintesc anul 2003, când consilierii din 
acel mandat au votat în unanimitate să se susţină realizarea mănăstirii din Cornu. Ideea a 
fost a poetei Aurora Cornu care a şi susţinu financiar începerea lucrărilor la mănăstire, cu 
banii pe care i-a obţinut din vânzarea bunurilor pe care le deţinea în comună. Îmi pare rău că 
banii pe care îi dăm acum de la bugetul local se duc în cea mai mare parte pe consolidarea 
terenului. Investiţiile de la mănăstire au o amploare foarte mare iar noi îi putem ajuta cu un 
procent mic din valoarea acestora. Îmi pare rău că nu mai există în consiliul local aceea 
unanimitate din anul 2003, în ceea ce priveşte sprijinul pentru mănăstire. Este un obiectiv 
cultural cu care ne mândrim şi care atrage foarte mulţi turişti în localitatea noastră.  

Referitor la societatea POB CON care a executat lucrări la parohie, menţionez că nu 
există conflict de interese, sumele sunt transferate către unitatea de cult iar aceasta este 
obligată să justifice modul în care s-au cheltuit aceste sume. 

 
19.2.Se analizează cererile de sprijin financiar pentru unităţile de cult pentru 

anul 2015. 
Domnul consilier Iulian VOICA: propun ca suma de 195.000 lei repartizată în buget 

pentru capitolul Religie-sport să fie împărţită astfel : 100.000 de lei la Religie pentru 
transfer la unităţile de cult şi 95.000 lei pentru susţinerea financiară a asociaţiilor sportive.  

Propunerea este supusă la vot şi aprobată astfel: 
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Voturi Pentru : 7  
Voturi Împotrivă : 1 (Ştefan CÎRCIU) 

             Abţineri : 4(Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU, Nicolae TUDOR). 
Preşedintele de şedinţă solicită propuneri privind modul de împărţire a sumei de 

100.000 lei către unităţile de cult: 
Domnul consilier Nicolae TUDOR propune ca suma să se împartă în mod egal către 

cele 3 unităţi de cult din comuna Cornu. 
Domnul consilier Ioan MANTA propune ca întreaga sumă să se aloce către parohia 

Cornu de Jos, pentru investiţia capelă mortuară. 
Domnul consilier Iulian VOICA propune ca suma să se repartizeze astfel : 40% către 

parohia Cornu de Jos, 40% către mănăstire şi 20% către parohia Cornu de Sus. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului Nicolae TUDOR - suma 

de 100.000 lei să se împartă în mod egal către cele 3 unităţi de cult din comuna Cornu. 
Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 2 (Ioan Manta, Nicolae ZIDARU) 

             Abţineri : 1(Iulian VOICA). 
 
19.3. Se analizează cererea  de sprijin financiar a asociaţiei Clubul sportiv 

Cornu – pentru echipa de fotbal – în anul 2015 şi  cererea  de sprijin financiar a 
asociaţiei Clubul sportiv Kokki Cornu – pentru echipa de karate – în anul 2015 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: am susţinut sportul întotdeauna, dar aceste 
asociaţii ar trebui să încerce să se autofinanţeze, să nu aştepte de la buget toate sumele 
necesare activităţii. 

Domnul consilier Ştefan CÎRCIU: legea educaţiei fizice şi sportului ne dă dreptul să 
finanţăm de la buget aceste structuri sportive şi eu propun să îi susţinem în continuare. Având 
în vedere că suntem principalul sponsor, echipa de fotbal să îşi inscripţioneze pe echipamentul 
sportiv “Consiliul Local Cornu” şi la stadion să monteze bannere care să specifice principalul 
sponsor. 

Domnul consilier Ion PAVEL: nu am văzut nici un obiectiv de atins pentru anul 2015; 
ar trebui să condiţionăm alocarea fondurilor de atingerea obiectivelor. 

Domnul primar Cornel NANU: referitor la echipa de fotbal, dorim să iniţiem un 
parteneriat cu asociaţia sportivă şi să desemnăm 2 consilieri în conducerea clubului; este de 
menţionat că asociaţia şi-a atins obiectivele precizate în contractele de susţinere financiară 
semnate. 

Domnul consilier Iulian VOICA: propun ca suma de 95.000 lei să se repartizeze astfel : 
90.000 lei pentru echipa de fotbal şi 5.000 lei pentru echipa de karate. 

Domnul consilier Ioan MANTA: propun ca suma de 95.000 lei să se repartizeze astfel : 
85.000 lei pentru echipa de fotbal şi 10.000 lei pentru echipa de karate. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului Iulian VOICA, care este 
respinsă astfel: 

Voturi Pentru : 1  
Voturi Împotrivă : 7 (Ioan MANTA, Nicolae ZIDARU, Angelica IONESCU, Nicolae 

IONESCU, Nicolae SAVU, Nicolae TUDOR, Ioan PAVEL ) 
             Abţineri : 4(Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU, Ştefan CÎRCIU). 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului Ioan MANTA, care este 
aprobată astfel: 

Voturi Pentru : 7  
Voturi Împotrivă : 1 (Iulian VOICA ) 

             Abţineri : 4(Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU, Ştefan CÎRCIU). 
 
19.4. Se analizează cererea ÎI “Frăţilă Petre-Ernestin-Cătălin” Câmpina,  pentru 

desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparaţii autovehicule la punctul de lucru din 
comuna Cornu, satul Cornu de Jos, nr.1090 şi programul de lucru.  

Preşedintele de şedinţă supune la vot această cerere, care este aprobată astfel: 
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Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 0. 
 
19.5. Se analizează cererea SC RIC DEAL LIMITED SRL Câmpina, pentru 

desfăşurarea activităţii de comerţ cu amănuntul băuturi la punctul de lucru din comuna 
Cornu, satul Cornu de Jos, nr.753 şi programul de activitate.  

Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 1 (Ioan Manta) 

             Abţineri : 1(Iulian VOICA). 
 
19.6. Se analizează cererea familiilor de pe aleea Cornilor privind instalarea 

unui sistem de supraveghere video a zonei unde deţin case de vacanţă.  
Domnul consilier Ioan MANTA: trebuie să vedem dacă este oportună efectuarea unei 

astfel de investiţii; nu există camere de supraveghere video nicăieri pe teritoriul comunei. 
Domnul consilier Ştefan CÎRCIU: datoria autorităţilor locale este să funcţioneze 

iluminatul public stradal; sistemul de supraveghere video poate fi instalat de deţinătorii 
caselor de vacanţă,  pe cheltuiala lor. 

Domnul primar Cornel NANU: propun să analizăm oportunitatea elaborării unui 
proiect privind instalarea unui sistem de supraveghere video pe tot teritoriul comunei 
Cornu şi analizăm posbilităţile de finanţare pentru implementarea unui astfel de proiect, pe 
toate străzile din localitate. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot această propunere, care este aprobată astfel: 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 0. 
 
19.7. Se analizează solicitarea domnei Talida COVACI, privind acordarea titlului 

de cetăţean de onoare domnului Nicolae CRISTACHE, scriitor care şi-a stabilit domiciliul în 
comuna Cornu.  

Domnul consilier Iulian VOICA: eu îl cunosc numnai din vedere. Nu este foarte 
cunoscut. Poate peste câţiva ani va avea mai multă notorietate. Propun să refuzăm 
deocamdată, dar să avem în vedere acordarea titlului de cetăţean de onoare în viitor. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot această propunere, care este aprobată astfel: 
Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 0 
 Abţineri : 3(Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU). 
 
19.8. Domnul consilier Ştefan CÎRCIU: vrem să organizăm în luna martie o seară 

culturală, acţiune promovată de profesorul de limba română şi de d-na bibliotecară; un 
concurs de cântec şi poezie; vă invit pe toţi să participaţi şi să susţineţi această iniţiativă.  

 
19.9. Domnul consilier Ion PAVEL: vreau să readuc în atenţie o propunere mai 

veche, să achiziţionăm tablete pentru materialele de şedinţă; materialele tipărite consumă 
foarte mult timp şi sunt costuri mari şi pentru hârtia Xerox, copiator, etc. Vă rog să reanalizaţi 
oportunitatea acestei propuneri. 

 
19.10. Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Readuc în atenţie problema 

deszăpezirii în satul Cornu de Sus, propun domnului viceprimar să formeze un comandament 
şi să se asigure material antiderapant în serile când se formează polei.  

Deasemenea, sesizez faptul că pe strada Morii s-a rupt asflatul şi se surpă cu borduri cu 
tot, este necesar urgent un zid de sprijin.  
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Tot pe strada Morii sunt probleme cu căminul de la reţeaua de canalizare. Cei de la 
Utilităţi Apaserv au săpat o groapă şi au lăsat-o aşa, s-a umput cu apă şi este un pericol 
pentru copii. 

 
 
19.11. Domnul consilier Ştefan CÎRCIU: pentru domnul primar – este necesară o 

maşină de pietriş-criblură pe aleea dintre strada Bucureştii Noi şi strada prof.Cristea 
Stănescu. 

 
19.12. Doamna consilier Angelica IONESCU: nu înţeleg de ce domnul consilier Dan 

ALEXANDRU are plângeri referitoare la deszăpezire; eu iau contact zilnic cu oamenii din 
Cornu de Sus, iar aceştia au transmis felicitări pentru modul în care se rezolvă problema 
traficului în condiţii de iarnă. Tot timpul sunt maşini şi oameni care aruncă material 
antiderapant pe străzi. 

Pentru cei 3 consilieri de la PDL : când sunteţi împotrivă sau când vă abţineţi de la vot, 
de ce nu veniţi voi cu soluţii şi propuneri mai bune? 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: la început am venit cu propuneri dar nu aţi fost 
de acord cu ele şi atunci am renunţat. Referitor la deszăpezire – nu aveţi dreptate, tot mai 
sunt probleme când ninge sau când este polei. 

 
 
19.13. Domnul consilier Gabriel IANCU: Nu trebuie să se creadă că sunt lipsit de 

educaţie dacă vreau să văd cum se cheltuie banul public. 
Aş vrea să cred că lipsa de experienţă a domnului preşedinte de şedinţă este motivul 

pentru care nu mi-a dat cuvântul, mai ales că am invitat la şedinţă două personae de la care 
doream nişte răspunsuri, pe care nu le-am obţinut. 

Doresc ca domnul preşedinte de şedinţă să-şi schimbe comportamentul de a conduce 
şedinţa Consiliului local. De remarcat faptul că domnului Ioan MANTA i-a dat voie să 
vorbească 20 de minute neîntrerupt iar mie mi-a permis să–i adresez  preotului numai două 
întrebări. 

 
Întrucât nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi şi nici înscrieri la cuvânt, domnul 

Nicolae ZIDARU, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei.                                   
  
                         
 
 
                                                  Preşedintele de şedinţă, 
                   Nicolae ZIDARU  
 
 

  Contrasemnează 
                                Secretarul comunei Cornu 
                                                                                                                                      Daniela IANCU 
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