
ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU    

Proiect                                                                                                                      
PROCES-VERBAL, 

 
Încheiat astăzi, 19.02.2015, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 

Consiliului Local, convocată de îndată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.22 din data de 18.02.2015. 

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 doamna consilier Mariana RADU, fiind de gardă la 
serviciu. 

Domnul consilier Nicolae ZIDARU, 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: 

a) Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 
Cornu din data de 10.02.2015; 

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

c) Diverse. 
 
 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 10.02.2015.  
Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Gabriel IANCU: Nu este prima dată când în procesul-verbal de 

şedinţă se denaturează adevărul. La început am pus-o pe seama neatenţiei, dar acum cred că 
intenţionat se doreşte acest lucru. Astfel, la punctul 7 atât eu cât şi cei doi colegi ai mei ne-an 
abţinut de la vot, iar în procesul-verbal se regăseşte alt rezultat al votului. La punctul nr.19 nu 
a fost aşa, nu domnul Ionescu m-a întrerupt.  Domnul preşedinte de şedinţă m-a întrerupt, mi-
a pus pumnul în gură şi nu am putut continua cu întrebările pe care le aveam de adresat 
preotului. 

Doamna secretar Daniela IANCU: Procesul-verbal poate conţine erori de 
tehnoredactare, acesta fiind motivul pentru care se analizează şi se aprobă prin vot. 
Materialul redactat poate fi corectat ulterior, dacă se constată erori sau omisiuni. Analizând 
varianta scrisă de mână, se confirmă că la punctul 7, au fost 3 abţineri şi voi proceda la 
remedierea acestei erori materiale. În ceea ce priveşte punctul 19, în varianta scrisă în timpul 
şedinţei se menţionează că domnul Nicolae IONESCU a primit cuvântul, în ordinea înscrierii la 
cuvânt, urmând după dvs. Menţionez că întreruperile făcute de consilieri fără a li se acorda 
cuvântul de către preşedintele de şedinţă, nu se consemnează în procesul-verbal, conform 
regulamentului aprobat. 

Domnul consilier Ioan MANTA: Eu v-am înterrupt, nu domnul Ionescu, când aţi 
început să îl acuzaţi pe preot iar dânsul v-a întrebat dacă îl acuzaţi de hoţie sau de prostie. 

Domnul consilier Gabriel IANCU: Eu nu am spus că îl acuz de hoţie sau de prostie, am 
spus că nu sunt de acord ca socrul dânsului să execute toate lucrările de la biserică. 

Domnul consilier Nicolae ZIDARU: Vreau să explic de ce l-am întrerupt pe domnul 
Gabriel IANCU: Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliul local Cornu, 
aprobat prin HCL nr.2 din 3 martie 2009: ”Art.45. Este interzisă proferarea de insulte sau 
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calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitor şi cei 
prezenţi în sală. ……... ; Art.46. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, 
preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de 
statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni 
corespunzătoare”; Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii 215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare ale consiliului local atrage 
aplicarea următoarelor sancţiuni : 

-a) avertismentul; 
-b) chemarea la ordine; 
-c) retragerea cuvântului; 
-d) eliminarea din sala de şedinţă; 
-e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate; 
-f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe. 
Art.85. Sancţiunile prevăzute la Art.84 lit.a)-d) se aplică de către preşedintele de 

şedinţă…” 
Domnul consilier Gabriel IANCU: Sunteţi rău intenţionat. Nu sunt de acord cu ceea ce 

spuneţi. 
            Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 

Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 2 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU) 
Abţineri : 1 (Marius IANCU).  
 
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea Actului Constitutiv al societăţii “UTILITĂŢI APASERV CORNU” S.R.L; 
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 3 pe ordinea de zi, Diverse. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Cer permisiunea să părăsesc sala de şedinţă,  datorită 
unor probleme urgente. Preşedintele de şedinţă  acordă permisiunea. 

Domnul consilier Gabriel IANCU: Vreau să îl întreb pe domnul primar când voi primi 
un răspuns la solicitarea pe care am depus-o la registratura primăriei în data de 10 februarie 
2015, prin care am solicitat o copie a raportului întocmit de Curtea de Conturi, ca urmare a 
controlului efectuat în luna noiembrie 2014.  

Domnul primar Cornel NANU: Răspunsul îl veţi primi cât mai curând. Obligaţia 
primarului este de a prezenta consiliului  o sinteză a raportului Curţii de conturi. Curtea de 
Conturi transmite raportul care poate fi contestat. Apoi se emite o Decizie a Curţii de Conturi. 
După ce primim această decizie, vom prezenta o sinteză a documentaţiei elaborată de Curtea 
de Conturi, documentaţie care este foarte voluminoasă (un biblioraft mare întreg). Această 
documentaţie este foarte greu de multiplicat, fapt pentru care o vom pune la dispoziţia 
consilierilor pentru a fi studiată la sediul primăriei. Cei interesaţi pot veni să analizeze 
această documentaţie. 

Doresc să aflu totuşi, de ce nu aţi votat PUZ-ul? Era o documentaţie a comunei Cornu, 
de mărire a intravilanului în zona râului Prahova, nu înţeleg de ce v-aţi abţinut la vot?  

Domnul consilier Gabriel IANCU: Deoarece este o zonă unde s-au atribuit terenuri în 
folosinţă către ELSID şi cred că interesul era al acestei firme. 
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Domnul primar Cornel NANU: firma a suportat costurile pentru întreaga 
documentaţie de avizare a PUZ-ului, iar costurile nu au fost mici. 

Domnul consilier Gabriel IANCU: trebuie să ne întrebăm de ce oare această firmă 
suportă aceste cheltuieli şi sponsorizări; care este de fapt motivul pentru care sponsorizează 
comuna? 

Domnul consilier Marius IANCU: cheltuielile unei firme cu sponsorizări se scad din 
impozitele acesteia. 

 
 
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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