
ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU    

Proiect                                                                                                                   
PROCES-VERBAL, 

 
Încheiat astăzi, 10.12.2015, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin Dispoziţia 
nr.260 din data de 7.12.2015. 

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 motivat doamna consilier Mariana RADU (deplasare în 
interes de serviciu). 

Sunt prezenţi la şedinţă: domnul Cornel Nanu, primarul comunei Cornu şi doamna 
Daniela CHIŢU, director executiv Primăria Cornu. 

Domnul Nicolae SAVU, preşedintele de şedinţă, supune aprobării consilierilor 
completarea ordinii de zi dinb convocatorul iniţial cu un proiect de hotărârea privind 
aprobarea burselor şcolare pe perioada septembrie-noiembrie 2015, iniţiat de primarul 
comunei. Propunerea privind completarea ordinea de zi  este supusă votului şi aprobată de 
către Consiliul local cu 12 voturi Pentru (unanimitate). 

Domnul Nicolae SAVU, preşedintele de şedinţă, supune aprobării consilierilor ordinea 
de zi, aşa cum a fost formulată de iniţiator, primarul comunei, pe care a fost inclus şi noul 
proiect: 

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al comunei Cornu din data de 
5 noiembrie 2015; 

2. 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 perioada septembrie-
noiembrie 2015; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi 
secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul III pe anul 2015; 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru 
autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei Cornu; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici 
pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reparaţii şi modernizare strada DC6 (Valea 
Oprii); etapa a II-a: km 0+365 – km 1+175; comuna Cornu – judeţul Prahova şi 
stabilizare şi consolidare între picheţii Ti15 şi Te15 aferent acestui obiectiv"; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie 
"Reparaţii şi modernizare strada DC6 (Valea Oprii); etapa a II-a: km 0+365 – km 1+175; 
comuna Cornu – judeţul Prahova şi stabilizare şi consolidare între picheţii Ti15 şi Te15 
aferent acestui obiectiv"; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ” 
Îmbunatăţirea reţelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, 
str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, în com. 
Cornu, judeţul Prahova”;  

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015; 
9. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la 

data de 31 decembrie 2015; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării şi numerotarea formularelor  ITL-1 

pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 
2016; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 
2016; 
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12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei Cornu, judeţul Prahova; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii ”Extinderea capacităţii de stocare a apei potabile în gospodăria de apă, 
modernizarea şi reabilitarea reţelei de apă în comuna Cornu, judeţul Prahova”; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului ”Extinderea capacităţii 
de stocare a apei potabile în gospodăria de apă, modernizarea şi reabilitarea reţelei de 
apă în comuna Cornu, judeţul Prahova” prin  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
2014-2020, Sub-măsura 7.2 - Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de 
bază la scară mică”; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii ”Extindere, modernizare şi reabilitare reţea de apă uzată în comuna Cornu, 
judeţul Prahova”; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului ”Extindere, 
modernizare şi reabilitare reţea de apă uzată în comuna Cornu, judeţul Prahova” prin  
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub-măsura 7.2 - Investiţii în 
crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de steag al UAT Cornu; 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare aferente lunilor septembrie-

noiembrie 2015; 
19.  Alte probleme probleme 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 12 voturi Pentru (unanimitate). 
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 

data de 5.11.2015.  
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 prezintă proiectul 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 perioada septembrie-noiembrie 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.  

 
Se trece la punctul 3 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 III pe anul 2015. Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local 
prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. 

Întrucât nu s-au formulat amendamente, nu sunt întrebări sau propuneri, Preşedintele 
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 

 2  
 



Punctul 4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative 
proprii de cheltuieli pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primăriei 
comunei Cornu. Comisiile de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize 
favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Întrucât nu s-au formulat amendamente, nu sunt întrebări sau propuneri, Preşedintele 
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 2 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU) 
Abţineri : 0. 
 
La punctul 5 pe ordinea de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 

actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii 
"Reparaţii şi modernizare strada DC6 (Valea Oprii); etapa a II-a: km 0+365 – km 1+175; 
comuna Cornu – judeţul Prahova şi stabilizare şi consolidare între picheţii Ti15 şi Te15 
aferent acestui obiectiv". Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz 
favorabil la acest proiect de hotărâre. 

Întrebări, discuţii: 
Domnul consilier Gabriel IANCU: Întreb colegii consilieri dacă au avut curiozitatea să 

meargă la faţa locului să vadă despre ce e vorba. Eu am fost ieri acolo şi am constatat că lucrarea 
este deja executată. Doresc să-l întreb pe domnul primar de ce nu am fost consultaţi la începerea 
lucrărilor. Nu mi se pare normal să se execute lucrările şi după aceea să venim în consiliu să 
aprobăm indicatorii. Nu este singura dată când s-a procedat în acest fel. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Să se consemneze că noi, consilierii PNL nu suntem 
împotriva executării unor lucrări în interesul cetăţeanului. Însă, de cele mai multe ori aceste 
lucrări nu au fost executate corespunzător. 

Domnul consilier Marius IANCU: Cum nu ne-a consultat? Ba am fost consultaţi, este vorba 
de lucrări suplimentare pentru obiectivul de investiţii pe care noi l-am aprobat.  

Domnul primar Cornel NANU: Vorbim de întreaga lucrare – indicatorii s-au modificat 
datorită alunecărilor de teren; astfel au survenit lucrări suplimentare care se execută în regim de 
urgenţă şi se proiectează pe măsură ce se execută. Alunecările de teren produse au fost constatate 
de echipele speciale pentru situaţii de urgenţă, de Instituţia Prefectului, de la Inspectoratul 
Judeţean de Urgenţă Prahova, Consiliul Judeţean… care au dispus luarea măsurilor de urgenţă de 
lucrări…Consiliul Local aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi în aceste condiţii… Nu 
înţeleg însă, criticile referitoare la calitatea lucrărilor? 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: M-am referit în general la calitatea lucrărilor – unele 
dintre lucrări se fac de proastă calitate. Nu am văzut această lucrare dar am înţeles că ţeava 
utilizată era ruginită… Pe strada Morii lucrările sunt proaste. Şi alte lucrări au fost executate 
necorespunzător. 

Domnul primar Cornel NANU: Nu sunteţi corecţi. Lucrările s-au executat de urgenţă; 
Lucrările sunt bine executate .Cred că vă referiţi la lucrarea veche. Aţi fost pe teren? 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Nu am văzut această lucrare dar am înţeles că ţeava 
utilizată era ruginită… 

Domnul primar Cornel NANU: Ţeava utilizată în lucrare este nouă… Lucrările sunt bine 
executate. Însă oricum ar fi lucrările, bune sau rele, dvs. tot votaţi împotriva lor….Nu vă gândiţi cu 
ce eforturi obţinem finanţările pentru toate aceste lucrări… Am adus bani de la Consiliul judeţean 
ca să remediem de urgenţă drumurile distruse de calamităţi…Oricum am proceda, tot nu sunteţi 
mulţumiţi… 

Domnul consilier Nicolae ZIDARU: Având în vedere că ne aflăm în funcţii oficiale de 
demnitate publică, consider că orice consilier îşi poate exprima opiniile însă ar trebui să fie 
argumentate. 

Domnul consilier Gabriel IANCU: Am fost ieri la lucrarea în cauză, cu domnul viceprimar. 
Ţeava pe care sunt montate indicatoarele era ruginită; în asfalt era iarbă crescută. 
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Domnul consilier Iulian VOICA: Aceste lucrări sunt supravegheate şi verificate de 
responsabili tehnici cu execuţia, de diriginţi de şantier, alţi specialişti. Aspectele sesizate de dvs. 
vor fi aduse la cunoştinţa acestora. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 2 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU) 
Abţineri : 0. 
 
Punctul 6 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării 

cofinanţării obiectivului de investiţie "Reparaţii şi modernizare strada DC6 (Valea 
Oprii); etapa a II-a: km 0+365 – km 1+175; comuna Cornu – judeţul Prahova şi 
stabilizare şi consolidare între picheţii Ti15 şi Te15 aferent acestui obiectiv". Comisia de 
specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. 

Întrucât nu s-au formulat amendamente, nu sunt întrebări sau propuneri, Preşedintele 
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 2 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU) 
Abţineri : 0. 
 
La punctul 7 pe ordinea de zi, se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ” Îmbunatăţirea reţelei de drumuri de 
interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. 
Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, în com. Cornu, judeţul Prahova”. Comisia de 
specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. 

Întrebări, discuţii: 
Domnul consilier Gabriel IANCU: Întreb despre ce fel de lucrări e vorba. Când se vor 

executa lucrările de drum?… o parte din aceste străzi sunt prevăzute pentru reţele de apă şi/sau 
canalizare…prin celelalte proiecte! 

Domnul primar Cornel NANU: Le vom face pe rând…. Eu cred că avem ştiinţa de a le 
executa în ordinea corectă. 

Întrucât nu s-au formulat amendamente şi nu mai sunt întrebări Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri :  0. 
 
Punctul 8 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 

Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de 
hotărâre. 

Întrucât nu s-au formulat amendamente, nu sunt întrebări sau propuneri, Preşedintele 
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU) 
 
La punctul 9 pe ordinea de zi, se analizează proiectul de hotărâre privind anularea 

creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2015. Comisia 
de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. 

Întrebări, discuţii: 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Nu mi se pare normal ca an de an să îi lăsăm pe unii 

să nu plătească. Ar trebui să le calculăm majorări şi să le facem executare silită. Sunt aceleaşi 
persoane an de an?  
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Doamna Daniela CHIŢU: Cam da… Sunt impozite aferente unor roluri pe moştenitori…. 
Costurile pentru procedurile de somare şi executare depăşesc cei 40 de lei. Acum a intrat în 
vigoare un act normativ care îi scuteşte de majorările de întârziere…. Trebuie să ţinem cont că nu 
am aprobat nici scutiri, nici eşalonări în cursul anului. Suma totală de anulat nu este mare .. cca. 
3-4000 lei. Dacă doriţi, vom prezenta Consiliului o situaţie la începutul anului viitor cu toate 
cazurile care instră sub incidenţa acestei anulări. 

Întrucât nu s-au formulat amendamente şi nu mai sunt întrebări Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri :  0. 
 
Punctul 10 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării şi 

numerotarea formularelor  ITL-1 pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale la 
nivelul comunei Cornu pentru anul 2016. Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local 
prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. 

Nu s-au formulat amendamente, nu sunt întrebări sau propuneri, Preşedintele de 
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 

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

programului achiziţiilor publice pentru anul 2016. Comisiile de specialitate nr. 1 şi 3 ale 
Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Domnul consilier Marius IANCU: în urmă cu 2 ani am propus cumpărarea unui grup 
electrogen. Viceprimar : s-a achiziţionat şi este funcţional. 

Nu s-au formulat amendamente, nu sunt întrebări sau propuneri, Preşedintele de 
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri :  0. 
 
Punctul 12 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornu, judeţul 
Prahova. Comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect 
de hotărâre. 

Nu s-au formulat amendamente, nu sunt întrebări sau propuneri, Preşedintele de 
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri :  0. 
 
La punctul 13 de pe ordinea de zi, se analizează proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Extinderea 
capacităţii de stocare a apei potabile în gospodăria de apă, modernizarea şi reabilitarea 
reţelei de apă în comuna Cornu, judeţul Prahova”. Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului 
local prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. 

Nu s-au formulat amendamente, nu sunt întrebări sau propuneri. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri :  0. 
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La punctul 14 de pe ordinea de zi, se analizează proiectul de hotărâre privind 

aprobarea instrumentării proiectului ”Extinderea capacităţii de stocare a apei potabile 
în gospodăria de apă, modernizarea şi reabilitarea reţelei de apă în comuna Cornu, 
judeţul Prahova” prin  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub-
măsura 7.2 - Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”. 
Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de 
hotărâre. 

Nu s-au formulat amendamente, nu sunt întrebări sau propuneri. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri :  0. 
 
La punctul 15 de pe ordinea de zi, se analizează proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Extindere, 
modernizare şi reabilitare reţea de apă uzată în comuna Cornu, judeţul Prahova”. 
Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de 
hotărâre. 

Nu s-au formulat amendamente, nu sunt întrebări sau propuneri. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri :  0. 
 
La punctul 16 de pe ordinea de zi, se analizează proiectul de hotărâre privind 

aprobarea instrumentării proiectului ”Extindere, modernizare şi reabilitare reţea de 
apă uzată în comuna Cornu, judeţul Prahova” prin  Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2014-2020, Sub-măsura 7.2 - Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii 
de bază la scară mică”. Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil 
la acest proiect de hotărâre. 

Nu s-au formulat amendamente, nu sunt întrebări sau propuneri. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri :  0. 
 
Se trece la punctul 17 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

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

Nu s-au formulat amendamente, nu sunt întrebări sau propuneri, Preşedintele de 
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri :  0. 
 
La punctul 18 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea burselor 

şcolare aferente lunilor septembrie-noiembrie 2015. Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 ale 
Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Nu s-au formulat amendamente, nu sunt întrebări sau propuneri. 
 Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 12  
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Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri :  0. 
 
Se trece la  punctul 19 pe ordinea de zi, Diverse. 

 
19.1. Cererea I.F. Tăbîrcă Horia-Constantin, prim care se solicită aviz de principiu 

pentru deschidere punct de lucru-magazin în satul Cornu de Jos, nr.943, cu activitatea: comerţ 
cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun, precum şi următorul orar de funcţionare: luni-sâmbătă, între orele 7-12.30, 
15-19.30 şi duminică între orele 7-14.00. Cererea este supusă votului, şi aprobată de către 
Consiliul local cu 12 voturi Pentru (unanimitate). 
 
 

Întrucât nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi şi nici înscrieri la cuvânt, domnul 
Nicolae SAVU, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei.                                     
                         
                                                Preşedintele de şedinţă, 
                   Nicolae SAVU  
 

  Contrasemnează 
                                Secretarul comunei Cornu 
                                                                                                                                      Daniela IANCU 
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