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Proiect 
        PROCES-VERBAL, 
 

Încheiat astăzi, 15.12.2014, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 
Consiliului Local, convocată de îndată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.320 din data de 13.2014. 

Secretarul comunei Cornu face apelul nominal, rezultând că la şedinţă participă un 
număr de 10 consilieri din totalul de 13, conform registrului de prezenţă şi constatând că 
aceasta este legal constituită. Lipsesc : domnul Nicolae IONESCU  (delegaţie de serviciu în 
străinătate), d-na Mariana RADU (de gardă la serviciu) şi Iancu Gabriel (care a anunţat că se 
află la o şedinţă în altă localitate). La şedinţă mai participă: doamna Daniela CHIŢU, şef 
Birou buget local. 

 
Domnul consilier Ioan MANTA, preşedintele ales pentru trei şedinţe consecutive, 

preia conducerea lucrărilor şedinţei şi dă citire ordinei de zi a acesteia, aşa cum a fost 
propusă de iniţiator: 
1. Analiza şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
comunei Cornu din data de 28 noiembrie 2014; 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014;   
3. 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 10 voturi Pentru (unanimitate). 
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei 

din data de 28.11.2014.  
Nu sunt întrebări sau discuţii. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal, 

acesta fiind  aprobat cu 10 voturi Pentru(unanimitate).  
 
La punctul 2 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 

reactificarea bugetului local al 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 : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 

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

Ioan MANTA, preşedintele de şedinţă, declară lucrările şedinţei încheiate şi mulţumeşte 
consilierilor pentru participare.                                     
                         
                                                  Preşedintele de şedinţă, 
             Ioan MANTA  

  Contrasemnează 
                                Secretarul comunei Cornu 
                                                                                                                                      Daniela IANCU 
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