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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU  

Proiect                                                                                                                       

PROCES-VERBAL, 

 
Încheiat astăzi, 2.02.2016, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 

Consiliului Local, convocată de primarul comunei, prin Dispoziţia nr.20 din data de 28.01.2016. 
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 Ion PAVEL (care a anunţat că 
întârzie câteva minute). Sunt prezenţi la şedinţă: domnul Cornel Nanu, primarul comunei 
Cornu şi doamna Daniela CHIŢU, director executiv. 

 
Doamna Angelica IONESCU, 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 7.01.2016; 
2. proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din  

comuna Cornu, în anul şcolar 2016-2017; 
3. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al comunei Cornu; 
4. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de 

asistenţii personali aipersoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2015; 
5. proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al 

persoanei cu handicap  pentru anul 2016; 
6. proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe 

anul 2016, a listei  cuprinzând beneficiarii de ajutor social  precum şi persoanele care urmează  
să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

7. proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de 
stimulente educaţionale pentru participarea în învăţământul preşcolar a copiilor provenind 
din familii defavorizate; 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, 
sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Cornu în anul 2016; 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru 
completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult în anul 2016; 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL 
SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2016; 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL 
SPORTIV „KOKKI” în anul 2016; 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016; 
13. proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale pentru  secretarul comunei pentru anul 2015; 
14. proiect de hotărâre privind însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind 

starea economică, socială şi de mediu a comunei Cornu pe anul 2015, activitatea administraţiei 
publice locale în anul 2015 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2016; 

15. 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). 
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La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 
data de 7.01.2016.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din  comuna Cornu, în anul şcolar 2016-2017. 
Comisiile de specialitate nr. 2 şi 3 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.  
 
La punctul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind privind modificarea şi 

completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornu. 
Comisia de specialitate nr. 3 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 

aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai 
persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2015; 

Comisia de specialitate nr. 2 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.  
 
La punctul 5 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap  pentru anul 2016 .  
Comisia de specialitate nr. 2 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. 
 
La punctul 6 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2016, a listei  cuprinzând 
beneficiarii de ajutor social  precum şi persoanele care urmează  să efectueze acţiuni şi 
lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare.  Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest 
proiect de hotărâre.   

Nu sunt  înscrieri la cuvânt. Nu s-au formulat amendamente.  
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Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 0. 
 
La punctul 7 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind stabilirea 

modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale pentru 
participarea în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.  
Comisia de specialitate nr. 2 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. 
 
Punctul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor 

manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în 
comuna Cornu în anul 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: îl întreb pe domnul primar cu ce fonduri se va organiza 

Festivalul Florilor de tei. 
Domnul primar Cornel NANU: scrie în materialul anexat proiectului de hotărâre.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 0 

              Abţineri : 3 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU).  
 

Doamna Maria NIŢĂ, locuitor al comunei Cornu, cere permisiunea de a intra în sala de 
şedinţă. Preşedinte de şedinţă îi acordă permisiunea de a intra şi a asista în continuare la 
lucrările şedinţei, având în vedere că şedinţa este publică. 

 
Se trece la punctul 9 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de 
cult în anul 2016. 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest 
proiect de hotărâre. 

Domnul consilier Gabriel IANCU : fac o propunere- datorită faptului că Biserica din Cornu 
de Sus a beneficiat de sume mai mici în ultimii ani, propun să-i alocăm mai mult în acest an faţă 
de celelalte unităţi de cult.  

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: eu propun să nu acordăm mănăstirii şi să împărţim 
suma alocată la cele două biserici. 

Domnul consilier Ioan MANTA : eu propun să acordăm în mod egal câte 35.000 lei către 
fiecare dintre cele 3 unităţi de cult care au solicitat sprijin. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului Gabriel IANCU: 
Voturi Pentru : 4 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU, Nicolae TUDOR). 
Voturi Împotrivă : 7 
Abţineri : 0.  
 
Preşedintele de şedinţă supune la vot a doua propunere, a domnului Ioan MANTA: 
Voturi Pentru : 8  
Voturi Împotrivă : 3 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU) 
Abţineri : 1(Nicolae TUDOR).  
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Preşedintele de şedinţă supune la vot întreg proiectul de hotărâre: 
Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 3 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU).  
 
La punctul 10 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii 

financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2016. 
Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest 

proiect de hotărâre. 
Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU : anul trecut le-am alocat 130.000 lei; în acest an au 

ca obiectiv clasarea în primele 6 locuri şi propun să alocăm jumătate din suma anului precedent 
şi să trasferăm banii la alte capitole, la alte investiţii mai urgente (ex.capelă) .  

Domnul consilier Iulian VOICA : eu propun să le alocăm aceeaşi sumă ca şi în anul 2015, 
120.000 lei, având în vedere că şi-au îndeplinit obiectivele asumate prin contractul de susţinere 
financiară. 

Domnul consilier Ştefan CÎRCIU : eu propun să investim şi în copiii noştri, nu numai în 
biserici. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului Dan ALEXANDRU: 
Voturi Pentru : 2 (Dan ALEXANDRU, Mariana RADU). 
Voturi Împotrivă : 9 
Abţineri : 1 (Gabriel IANCU).  
Preşedintele de şedinţă supune la vot a doua propunere, a domnului Iulian VOICA: 
Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 1 (Gabriel IANCU).  
Abţineri : 2(Dan ALEXANDRU, Mariana RADU).  
 
Preşedintele de şedinţă supune la vot întreg proiectul de hotărâre: 
Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 3 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU).  
 
La punctul 11 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii 

financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV „KOKKI” în anul 2016. 
Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest 

proiect de hotărâre. 
Domnul consilier Iulian VOICA : eu propun să le alocăm aceeaşi sumă ca şi în anul 2015, 

10.000 lei, având în vedere că şi-au îndeplinit obiectivele asumate prin contractul de susţinere 
financiară.  

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 12 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016.   
Comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la 

acest proiect de hotărâre.   
Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Gabriel IANCU: datorită faptuilui că nu am fost consultaţi când s-a făcut 

bugetul, o să ne abţinem la votarea acestuia; cu unele lucrări suntem de acord dar cu altele nu 
suntem de acord; recomand ca pe viitor să fim şi noi consultaţi. 
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Domnul consilier Dan ALEXANDRU: am aceeaşi observaţie, caracterele sunt prea mici şi 
nu se pot citi cifrele. 

Domnul primar Cornel NANU: doamna secretar aţi trimis materiale consilierilor din timp 
conform legii? Aţi făcut publicitate proiectului de buget? 

Doamna Daniela IANCU : da, am trimis materialele cu 5 zile înainte şi am făcut publicitate 
proiectului de hotărâre, în condiţiile legii; nu am primit nicio propunere sau amendament la 
proiectul de hotărâre. 

Deoarece nu mai sunt alte întrebări, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre. 

Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 3(Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU). 
Domnul primar Cornel NANU: doamna consilier Radu, aveţi conştiinţa împăcată că votaţi 

împotriva bugetului şi a celorlalte proiecte iniţiate pentru cetăţeni? şi că luaţi degeaba bani 
pentru indemnizaţia de consilier? 

Doamna consilier Mariana RADU : Nu. 
 
Punctul 13 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la 

evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru  secretarul comunei pentru anul 
2015 .  Comisia de specialitate nr. 3 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. 
 
Domnul consilier Ioan PAVEL cere permisiunea de a intra în sala de şedinţă. Preşedinte de 

şedinţă îi acordă permisiunea de a intra şi a participa în continuare la lucrările şedinţei. 
 
La punctul 14 pe ordinea de zi se ia în dezbatere Proiectul de hotărâre privind 

însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi 
de mediu a comunei Cornu pe anul 2015, activitatea administraţiei publice locale în anul 
2015 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2016. 

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

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul primar Cornel NANU: daţi-mi voie să dau citire câtorva aspecte mai importante 

din acest raport… 
Domnul consilier Gabriel IANCU : un raport de activitate ar trebui să prezinte şi 

minusurile; spre exemplu nu am găsit nimic din constatările negative ale Curţii de Conturi şi aţi 
angajat avocat cu 35.000 lei pentru a contesta raportul ... Aveţi numai laude în acest raport. 

Domnul primar Cornel NANU: raportul conţine informaţii concrete privind activitatea 
desfăşurată de primar şi aparatul de specialitate, precum şi o descriere a situaţiei sociale, 
economice şi de mediu, conform prevederilor legale. Nu sunt laude… iar raportul este succint, 
activităţile desfăşurate sunt mult mai multe, dar le-am prezentat pe cele mai relevante…. 

Domnul consilier Gabriel IANCU: mă nemulţumeşte lipsa de dialog între putere şi 
opoziţie, lisa consultărilor înainte de şedinţe... 

Deoarece nu mai sunt alte întrebări, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre. 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2(Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU). 
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Se trece la  punctul 15 pe ordinea de zi, Diverse. 
 

15.1. Doamna Maria NIŢĂ : Eu am venit să vă sesizez nişte probleme, sunt vecină cu familia 
Zăstran, care stau 3 copii şi 3 adulţi într-o cameră… ne facem de râs cu această familie, vine 
Măruţă şi ne dă la televizor. Şi o altă problemă, aveţi conştiinţa curată că s-a vândut casa 
doamnei Ivănescu, unde primăria a dat bani? 
Primar : Vom verifica situaţia familiei Zăstran. Referitor la doamna Ivănescu, aceasta a beneficiat 
de fonduri şi materiale de construire pentru a repara locuinţa afectată de calamităţi în urmă cu 
cca.15 ani. Dar casa şi terenul se aflau în proprietatea dânsei; după deces, moştenitorii acesteia a 
vândut fiind proprietari de drept. 
 
15.2. Cererea domnului Constantin Cristian, domiciliat în Bucureşti, care a achiziţionat în 
Cornu două terenuri în suprafaţă totală de 1440 m.p. în punctual Aniniş, amblele fără acces la 
un drum public şi  solicită un schimb cu un teren din proprietatea comunei sau acordarea unei 
servituţi de trecere de către Parohie (pe terenul pe care-l deţine în proprietate) şi de către 
Consiliul local (pe terenul pe care se află amplasată baza sportivă) pentru a avea acces la 
drumul public.  
Domnul consilier Iulian VOICA:  cum a cumpărat aceste terenuri dacă ele nu au ieşire la un drum 
de acces? 
Primar : vă propun să-l invităm la viitoarea şedinţă să ne explice cum a cumpărat şi ce doreşte de 
la autorităţi? 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului Cornel NANU: 
Voturi Pentru : 12 (Dan ALEXANDRU, Mariana RADU). 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 1 (Ioan MANTA: consider că cererea domnului Cristian nu este întemeiată).  

 
15.3.Domnul consilier Gabriel IANCU:  
a)vreau să ridic problema iluminatului public – programul nu este bun; ar trebui să fie prelungit 
până la 7 dimineaţa; 
b)intrarea în Cornu dinspre Comarnic nu este bine marcată; pe timp de noapte se pot întâmpla 
accidente, nu există nici marcaje, nici indicatoare; 
c)referitor la transportul în comun, cetăţenii au sesizat că au fost scoase nişte curse şi nu le-au 
mai reintrodus pe toate; autobuzele sunt murdare, vechi, nu sunt reparate iar preţul biletelor este 
foarte ridicat. 
15.4. Domnul consilier Dan Alexandru:  
a)pe strada Murelor, în zona unde curge pârâul Baliţa se simte un miros de canalizare; 
b)a fost o minune de zăpadă în Cornu şi s-a dezăpezit, dar ar fi bine să luăm exemplu de la 
Breaza, unde s-a folosit altă substanţă care este mai bună şi curăţă rapid carosabilul. 
 

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

  Contrasemnează 
                                Secretarul comunei Cornu 
                                                                                                                                      Daniela IANCU 


