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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU  

proiect                                                                                                                       
PROCES-VERBAL, 

 
Încheiat astăzi, 12.04.2016, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 

Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin Dispoziţia nr.54 
din data de 6.04.2016. 

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 domnul consilier Nicolae IONESCU (care a 
anunţat că nu poate participa deoarece are audit la servici). Sunt prezenţi la şedinţă: domnul 
Cornel Nanu, primarul comunei Cornu şi doamna Daniela CHIŢU, director executiv. 

D-na Daniela IANCU, secretarul comunei Cornu, invită pe d-nii consilieri să facă 
propuneri pentru desemnarea unui preşedinte de şedinţă, având în vedere faptul că mandatul 
doamnei consilier Angelica IONESCU a expirat. 

Domnul consilier Iulian VOICA propune pe domnul consilier Ştefan CÎRCIU. 
Nu mai sunt alte propuneri, iar secretarul supune la vot propunerea făcută: 
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 consilier Ştefan CÎRCIU, care preia conducerea lucrărilor şedinţei. 
 
Domnul Ştefan CÎRCIU, preşedintele de şedinţă, supune aprobării consilierilor ordinea 

de zi, aşa cum a fost formulată de iniţiator, primarul comunei: 
1. Analiza şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

comunei Cornu din data de 29.03.2016; 
2. proiect de hotărâre privind numirea preşedinmtelui de şedinţă; 
3. proiect de hotăre privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea 

realizării unor obiective de investiţii de interes public; 
4. proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016; 
5. 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 luna martie 2016; 

6. 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. 
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 

data de 29.03.2016.  
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 1 (domnul Iulian VOICA, deoarece nu a participat la şedinţa anterioară).  
 
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).   
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La punctul 3 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind asocierea comunei Cornu 
cu judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes public. 
Comisiile de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect 
de hotărâre.  

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Nicolae TUDOR: aş vrea nişte detalii privind soluţiile de iluminat public 

stradal pe care vi le propuneţi.  
Domnul primar Cornel NANU: Până în prezent am realizat mai multe investiţii în 

infrastructura de drumuri, apă şi canalizare şi mai avem două proiecte pe fonduri europene care 
vin să completeze această infrastructură în perioada următoare. A venit vremea să includem pe 
lista de investiţii prioritare şi eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, respectiv 
înlocuirea actualelor corpuri de iluminat care sunt învechite şi au consum mare de energie 
electrică, cu alte noi, cu leduri. În ultima perioadă am analizat mai multe propuneri şi soluţii, 
împreună cu 4 consilieri care au cunoştinţe de specialitate: domnul Ştefan Cîrciu, domnul Ioan 
Manta, domnul Nicolae Ionescu şi domnul Nicolae Savu – cărora le mulţumesc pentru sprijinul 
acordat. Urmează să alegem soluţia optimă atât din punct de vedere tehnic, cât şi economic. 
Trebuie să ne încadrăm în fondurile pe care le-am obţinut de la Consiliul Judeţean Prahova şi 
cofinanţarea de la bugetul local. Urmează să decidem care este soluţia cea mai eficientă... şi ne 
interesează în mod deosebit care vor fi costurile după realizarea investiţiei. Mai studiem şi alte 
oferte ...şi vom alege împreună soluţia care va face obiectul unui caiet de sarcini pentru licitaţie. 

Domnul consilier Marius IANCU: nu trebuie să ţinem cont de parcul fotovoltaic? 
Domnul primar Cornel NANU: Până în prezent nu am găsit o soluţie de finanţare pentru 

parcul fotovoltaic; nu mai putem amâna modernizarea sistemului de iluminat public până vom 
găsi o altă finanţare să realizăm parcul fotovoltaic. 

Domnul consilier Gabriel IANCU: am văzut că la Băneşti s-a realizat parcul fotovoltaic; de 
ce nu putem să-l facem şi noi ? 

Domnul primar Cornel NANU: Centrala fotovoltaică de la Băneşti este de o capacitate 
mult mai mică decât a noastră şi are costuri considerabil mai mici. Noi avem nevoie de o 
finanţare f.mare, deoarece centrala are o putere calculată să acopere tot consuml public de 
energie electrică de pe teritoriul comunei – orizont 2020. Până acum nu am găsit o altă soluţie de 
finanţare. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local al comunei pe anul 2016. 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 5 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 luna martie 2016. 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: am văzut mai nou pe tabel că a apărut şi doamna 

Gabriela Dobrescu cu decont la şcoală; cum are programul la şcoală, are dreptul să deconteze ? 
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Domnul primar Cornel NANU: Putem să aducem programul domnei Dobrescu să vedeţi 
când are ore la şcoală, când are la Căminul Cultural şi, mai ales, când are ore la Sala de Sport... 
pentru care lucrează mai mult după-amiaza şi în weekend. 

Doamna Daniela CHIŢU, director executiv: este legal să deconteze cheltuielile cu 
transportul în zilele când are ore la şcoală. 

 Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la  punctul 6 pe ordinea de zi, Diverse. 

6.1. Domnul consilier Gabriel IANCU: Vreau să întreb dacă s-au stabilit locurile pentru afişaj 
electoral? 
       Domnul primar Cornel NANU: Ca de fiecare dată, avem aceleaşi locuri de afişaj electoral 
stabilite ca şi la procesele electorale anterioare. Este datoria mea să asigur condiţiile pentru 
afişaj electoral şi am dispus deja realizarea panourilor, conform prevederilor legii electorale. Voi 
emite şi dispoziţia privind aprobarea locurilor de afişaj electoral, în termenul legal şi aceasta va fi 
afişată la avizierul primăriei. 
               

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

 
                                                      Preşedintele de şedinţă, 
                   Ştefan CÎRCIU  
 
 

  Contrasemnează 
                                Secretarul comunei Cornu, 
                                                                                                                                      Daniela IANCU 
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