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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 16 noiembrie 2017, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 
extrordinară a Consiliului Local, convocată de îndată de primarul comunei, domnul Nanu 
Cornel, prin Dispoziţia nr.209 din data de 15 noiembrie 2017. 

Secretarul comunei Cornu face apelul nominal, rezultând că la şedinţă participă un 
număr de 12 consilieri din totalul de 13, conform registrului de prezenţă (lipseşte mnotiovat 
domnul Iulian VOICA, plecat în străinătate) şi constatând că aceasta este legal constituită. La 
şedinţă mai participă: doamna Irina Barbu, inspector cheltuieli Primăria Cornu, domnul 
Gheorghe Burlacu Director societate apă-canal şi doamna Dorina SCUMPU, director economic 
la aceea şi societate. 

Domnul Marius IANCU, preşedintele de şedinţă ales pentru 3 şedinţe consecutive (în 
luna septembrie 2017), preia conducerea lucrărilor şi supune aprobării consilierilor ordinea de 
zi, aşa cum a fost formulată în convocator: 

1. Analiza şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
comunei Cornu din data de 24.10.2017; 

2. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societăţii UTILITĂŢI 
APASERV CORNU S.R.L.– iniţiat de primar; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 – iniţiat de primar; 
4. Proiect de hotarâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al comunei Cornu, judeţul Prahova – iniţiat de primar; 
5. 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 24.10.2017.  
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 ia în dezbatere proiectul de hotărâre privind 

majorarea capitalului social al societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.– iniţiat de 
primar. Comisiile de specialitate nr. 1,2 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la 
acest proiect de hotărâre.  

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: vă rog să menţionaţi că în şedinţa A.G.A. operator 
economic care a avut loc mai devreme, nu am vrut să fiu rău. Consider că domnul director 
Burlacu nu are aşa multă vină că s-a defctat staţia de epuare. Firma constructoare nu a fost 
profesionistă. Nu se pune tablou electric înăuntrul staţiilor de epurare. 

Domnul Gheorghe BURLACU – director societate Utilităţi Apaserv: Staţia noastră de 
epurare este unică, este închisă într-o clădire, nu este amplasată în aer liber. Din această cauză 
noxele cu un pronunţat caracter coroziv şi oxidant emanate prin procesul de epurare care se 
desfăşoară în hala închisă au condus la defectarea unor elemente vitale din tabloul de comandă şi 
automatizare (convertizoare de frecvenţă, plăci analogice, microprocesor). 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 



 2  
 

Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 3  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2017 – iniţiat de primar. 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 4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind privind modificarea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornu, judeţul 
Prahova – iniţiat de primar. 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 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
 
5.1. Se reanalizează cererea domnului Simaciu Nicolae, înregistrată sub 

nr.7114/29.09.2017 prin care solicita aprobare de racordare la reţeaua de canalizare. În 
şedinţa din 24.10.2017 s-a şi aprobat propus  „să amânăm luarea unei decizii şi să-l invităm pe 
directorul Burlacu la următoarea şedinţă să ne explice care sunt soluţiile tehnice” 

Domnul Gheorghe Burlacu– director societate Utilităţi Apaserv: Familia Simaciu solicită 
racordare la reţea, la căminul din faţa blocurilor. Este o lucrare complicată, care necesită 
subtraversare a aleei din spatele blocurilor; trebuie făcut un foraj orizontal care costă mult. 
Reţeaua de canalizare este la 30 m.l. de limita de proprietate. Şi în interiorul proprietăţii mai are 
de realizat încă cca.50 m.l. de reţea de canalizare până la locuinţă. De fapt solicită să se suporte 
de la buget suma de 3510 lei – costurile de racordare pe domeniul public, până la limita de 
proprietate (conform deviz estimativ pe care vi l-am transmis). Reţeaua de canalizare de pe 
bulevardul Eroilor a fost realizată înainte de 1989, dar familia nu s-au racordat atunci. 
Branşamentele şi racordurile la reţeaua de canalizare nouă (executată în ultimii ani), se fac pe 
bani publici, până la limita de proprietate. Din acest motiv familia Simaciu solicită a beneficia de 
acelaşi tratament. 

Domnul consilier Ioan MANTA : Familia solicită a se prelungi reţeaua de canalizare până 
la limita de proprietate (cei 30 m.l.) 

Domnul consilier Marius IANCU : Ce s-a făcut în comună în ultimii ani  a fost prin fonduri 
europene. Eu propun să faceţi lucrarea şi beneficiarul să plătească în rate. Operatorul poate 
suporta o parte din costurile de branşament. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Aveţi excavator, eu propun să faceţi săpăturile şi ei 
să cumpere ţeava. Domnul Burlacu să propună familiei Simaciu o variantă să se împartă 
costurile. 

Domnul consilier Nicolae ZIDARURU: Investiţia până la limita de proprietate este de 
3500 lei. Există un temei legal să se suporte de la buget această investiţie? 

Domnul primar : Sunt trei soluţii: cheltuielile de racordare să fie suportate de solicitant, 
de la bugetul local sau de către operatorul de apă şi canalizare. Dacă o facem prin investiţie 
publică, se dublează cheltuielile, trebuie proiect tehnic, avize, etc. Eu propun ca societatea să 
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discute cu familia Simaciu şi să execute branşamentul cu forţe egale. Consider că este de 
competenţa societăţii Utilităţi Apaserv să găsească o soluţie şi să execute branşamentul... 

Nu sunt alte luări de cuvânt, fapt pentru care Preşedintele de şedinţă supune la vot 
propunerea domnului primar, societatea să discute cu familia Simaciu şi să găsească o soluţie să 
execute branşamentul împreună, aceasta fiind aprobată astfel : 

Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
5.2. Se analizează cererea A.S. Club Sportiv Energia Câmpina, înregistrată sub 

nr.8407/10.11.2017 prin care se propune o colaborare între asociaţie şi comuna Cornu pentru 
a spijini sportul în localitate, respectiv atletisul, prin angajarea unui antrenor cu ½ normă din 
salariul minim pe economie, închiderea pistei de atletism cu un gard separator şi accesul 
gratuity al sportivilor la sala de sport pe perioada de iarnă.  

Domnul consilier Ştefan CÎRCIU : Domnul Pascu a mai solicitat aceste lucruri în urmă cu 
câţiva ani, dar nu s-a aprobat. Doreşte să dezvolte acest sport - atletismul în localitatea noastră.. 

Domnul primar : Dânsul ne solicită să-l angajăm antrenor, dar nu se ştie dacă pentru 
Clubul din Câmpina sau dacă doreşte a înfiinţa o secţie la Cornu. Eu propun să-l invităm la 
şedinţa viitoare şi să ne explice cum vede dânsul acest parteneriat, Deoarece Clubul Energia 
funcţionează în Câmpina. 

Nu sunt alte luări de cuvânt, fapt pentru care Preşedintele de şedinţă supune la vot 
propunerea domnului primar, să fie invitat domnul Mihai PASCU îm viitoarea şedinţă, aceasta 
fiind aprobată astfel : 

Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
5.2. Se analizează adresa doamnei dirctor al Şcolii Cornu de Jos, înregistrată sub 

nr.8348/9.11.2017, prin care se comunică Consiliului Local răspunsul la solicitarea din 
24.10.2017 şi se informează că elevii şi părinţii au fost informaţi despre actele necesare pentru 
depunerea dosarelor de bursă dar nu s-au depus solicitări de burse de merit ca în anii trecuţi. 

Domnul consilier Ioan MANTA : Bursele de merit nu se dau pe solicitări ci se dau în 
funcţie de rezultatele la învăţătură pe semestrul anterior. Propunerea trebuia făcută de 
directorul şcolii. 

Domnul consilier Marius IANCU : Propun să fie chemat directorul şcolii în şedinţa viitoare 
să discutăm problema burselor de merit. 

Nu sunt alte luări de cuvânt, fapt pentru care Preşedintele de şedinţă supune la vot 
propunerea formulată, aceasta fiind aprobată astfel : 

Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
5.4. Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Vreau să vă reamintesc problema rămasă 

nerezolvată în Cornu de Sus, cu iluminatul public la familia Ichim. Deasemenea, având în vedere 
că urmează să se strice vremea, să luaţi măsuri pentru a se depozita nisip în punctele stabilite 
pentru perioada de iarnă. 

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

Marius IANCU, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei.    
 

                                                      Preşedintele de şedinţă, 
                   Marius IANCU                

               Secretarul comunei Cornu,                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                              Daniela IANCU 
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