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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 20 decembrie 2017, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 

ordinară a Consiliului Local, convocată de îndată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, 
prin Dispoziţia nr.241 din data de 15 decembrie 2017. 

Secretarul comunei Cornu face apelul nominal, rezultând că la şedinţă participă un 
număr de 13 consilieri din totalul de 13, conform registrului de prezenţă şi constatând că 
aceasta este legal constituită. La şedinţă mai participă: domnul Cornel NANU, primarul 
comunei şi doamna Alina NISTORICĂ, cu atribuţii delegate director executiv Primăria Cornu. 

Doamna Angelica-Elena IONESCU, preşedintele de şedinţă ales pentru 3 şedinţe 
consecutive, 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 28.11.2017; 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza SF, aferentă obiectivului de investiţii  ”AMENAJARE TERENURI 
SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA 
CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA” – iniţiat de primar; 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza SF, aferentă obiectivului de investiţii  ”AMENAJARE TERENURI 
SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA 
CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA- ETAPA 1” – iniţiat de primar; 

4) Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Cornu, judeţul Prahova– iniţiat de primar; 

5) Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului ”AMENAJARE TERENURI SPORT 
CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA CORNU, 
JUDEŢUL PRAHOVA- ETAPA 1”– iniţiat de primar; 

6) Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân din comuna Cornu şi stabilirea modalităţii de gestiune a acestui serviciu – iniţiat 
de primar; 

7) Proiect de hotărâre privind  modificarea art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local 
nr.28/2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE 
DREPT PRIVAT CORNU în anul 2017 – iniţiat de primar; 

8) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local– iniţiat de primar; 
9)    Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold 

la data de 31 decembrie 2017 – iniţiat de primar; 
10) Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării şi numerotarea formularelor  ITL-1 

pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 
2018– iniţiat de primar; 

11) Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura funcţiilor publice şi 
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu – iniţiat 
de primar; 

12) Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice din organigrama comunei Cornu, judeţul Prahova în anul 
2018– iniţiat de primar; 

13) Alte probleme curente ale administraţiei publice locale, care se supun dezbaterii 
Consiliului local. 

 
             Preşedintele şedinţei întreabă dacă mai sunt şi alte probleme pentru ordinea de zi.   
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                Domnul Cornel NANU, primarul comunei solicită  a se aproba înscrierea pe ordinea de 
zi a 3 proiecte de hotărâre care au fost iniţiate după trimiterea materialelor de şedinţă şi sunt 
necesare în regim de urgenţă pentru modificarea unor HCL adoptate în cursul anului: 

1. Proiect de hotărâre pentru  modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Cornu nr. 66/2017  privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea 
realizării obiectivului de investiţii de interes public ”Conservare, restaurare, consolidare şi 
punere în valoare a Monumentului Eroilor din comuna Cornu, judeţul Prahova”-faza DALI; 

2. Proiect de hotărâre pentru  modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Cornu nr. 67/2017 privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea 
realizării obiectivului de investiţii de interes public „Iluminat public – eficientizare energetică 
prin modernizarea sistemului de iluminat stradal – comuna Cornu – judeţul Prahova”; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.39/2017 privind 
aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 la nivelul comunei Cornu. 

 Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de completare a ordinii de zi 
formulată de primar: 

Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Apoi întreabă din nou dacă mai sunt alte propuneri. Întrucât nu mai sunt alte propuneri 

ordinea de zi cu 16 puncte este supusă votului şi aprobată de către Consiliul local cu 13 voturi 
Pentru. 

La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 
data de 28.11.2017.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2 (cei doi consilieri care au lipsit în şedinţa anterioară).  
 
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici şi a documentaţiei faza SF, aferentă obiectivului de investiţii  ”AMENAJARE 
TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA 
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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 3  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza SF, aferentă obiectivului de investiţii  
”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, 
DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA- ETAPA 1” – 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind completarea 

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. 



 3  
 

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

Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 5 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind 

instrumentarea proiectului ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN 
VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA- ETAPA 1”– iniţiat 
de primar. Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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 : 13 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 6 pe ordinea de zi se ia în dezbatere proiectul de hotărâre privind 

înfiinţarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Cornu şi stabilirea 
modalităţii de gestiune a acestui serviciu – iniţiat de primar. Comisiile de specialitate nr. 1,2 şi 
3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre.  

Domnul consilier Marius IANCU : propun să reducem de la 10 la 5 numărul de solicitări 
de la art.20, litera b din contract (Anexa 3 la HCL).  

Preşedintele de şedinţă supun e la vot modificarea clauzei de la art.20 litera b) după 
cum urmează: Neefectuarea succesiva pe o perioada de o luna de zile a mai mult de 5 solicitari ale 
concedentului, atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in 
intarziere sau indeplinirea vreunei formalitati prealabile. Propunerea este aprobată cu 13 voturi 
Pentru. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre. 

Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 7 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea art.2 

alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.28/2017 privind aprobarea susţinerii financiare a 
Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2017 – iniţiat de primar. 
Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 8  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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
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La punctul 9  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind anularea 
creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 10 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării 

şi numerotarea formularelor  ITL-1 pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul 
comunei Cornu pentru anul 2018– 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 11 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea unor 

modificări în structura funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cornu – iniţiat de primar. Comisiile de specialitate nr. 1 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 12 pe ordinea de zi se ia în dezbatere proiectul de hotărâre privind 

stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din 
organigrama comunei Cornu, judeţul Prahova în anul 2018– iniţiat de primar. Comisiile de 
specialitate nr. 1,2 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 13 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru  modificarea unor 

prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr. 66/2017  privind asocierea 
comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes 
public”Conservare, restaurare, consolidare şi punere în valoare a Monumentului Eroilor din 
comuna Cornu, judeţul Prahova”-faza DALI– 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 
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Se trece la punctul 14 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru  modificarea unor 
prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr. 67/2017 privind asocierea 
comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes 
public„Iluminat public – eficientizare energetică prin modernizarea sistemului de iluminat 
stradal – comuna 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 
 
La punctul 15  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre pentru modificarea 

anexei la Hotărârea nr.39/2017 privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2018 la nivelul comunei Cornu– 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
 
Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
16.1. Se analizează cererea Federaţiei Române de Rugby înregistrată sub 

nr.9106/29.11.2017 care solicită sprijin pentru organizarea competiţiei Cupa Cornu ediţia 
2017 în sala de sport a comunei. 

Domnul primar: se solicită utilizarea sălii de sport gratuit. Eu propun să se aprobe 
utilizarea sălii de sport dar cu plata taxelor stabilite de Consiliul Local. 

Domnul consilier Nicolae ZIDARU : propun să le aprobăm utilizarea sălii de sport gratuit. 
Se supune la vot propunerea domnului primar: 
Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 4 (Nicolae ZIDARU, Domnica CHIRICĂ, Gabriel Iancu, Ştefan CÎRCIU) 
Abţineri : 0.  
 
16.2. Se analizează cererea Telekom Romania Communications înregistrată sub 

nr.9934/19.12.2017 care solicită închirierea unui spaţiu de 6 mp în apropierea centralei 
telefonice pentru amplasarea unui cabinet stradal ce va înlocui echipamentele existente. 

Domnul primar: Până în present au avut închiriat spaţiul de deasupra farmaciei. Le-am 
solicitat să elibereze spaţiul. De aceea ei vin cu această solicitare. Propun să le dăm 6 m.p. de 
teren pentru a amplasa acel cabinet stradal ce va înlocui echipamentele existente. 

Se supune la vot propunerea domnului primar: 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
16.3. Se reanalizează petiţia domnilor Nicolae Maria şi Nicolae Nicu, înregistrată sub 

nr.63/16.11.2017 prin care se comunică nemulţumirea faţă de răspunsul primit de la Consiliul 
local cu nr.37/30.10.2017, pe care îl consideră praf în ochi; consideră că nu au nevoie de 
răspunsul noului proprietar deoarece răspunderea o poartă Primăria şi Consiliul local, care ar 
trebui să impună Mănăstirii să refacă lucrarea cadastrală; consideră că trebuia să li se 
comunice data până la care Mănăstirea face corecţia documentelor cadastrale şi când îşi va 
retrage gardul pentru a elibera drumul DE 532. 
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Ca urmare a analizei, domnul primar propune să se comunice următoarele : Consiliul 
local a luat act de această petiţie şi se va transmite Mănăstirii o adresă privind luarea măsurilor 
de actualizare a cadastrului. 

Se supune la vot propunerea domnului primar: 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 1 (Gabriel IANCU).  
 
16.4. Se reanalizează adresa domnului Anescu Emilian, înregistrată sub 

nr.8653/20.11.2017, ca răspuns la propunerea Consiliului Local ref.la desfiinţarea DE 427 în 
vederea alipirii terenurilor pe care le deţine în zonă. Acesta nu este de acord cu propunerea 
făcută. Consiliul local ia act de refuzul domnului Anescu Emilian la propunerea Consiliului 
local, dar îşi menţine punctul de vedere comunicat anterior: 

Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 1 (Gabriel IANCU).  
 
16.5. Se reanalizează adresa doamnei Elena IORGA, înregistrată sub 

nr.8025/31.10.2017 prin care se comunică – spre ştiinţă – solicitarea către Mănăstire pentru 
soluţionarea pe cale a amiabilă a litigiului privind accesul la terenul său situat în vecinătatea 
terenului pe care se află amplasată mănăstirea. Consiliul local ia act de această adresă. 

 
16.6. Domnul consilier Marius IANCU : 
Propun să se modifice ora de oprire a iluminatului public dimineaţa la ora 7.00. 
Deasemenea, este o problemă cu oprirea autobuzului dimineaţa la ora 7.00, pe strada 

Liliacului, într-o zonă cu risc pentru traversarea străzii. 
Domnul primar: Voi dispune modificarea programului de iluminat public astfel 18.45- 

7.00.  Referitor la strada Liliacului, vom lua măsuri pentru otercere de pietoni în locul în care 
opreşte autobuzul şi trec copiii spre şcoală. 

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

Angelica Elena IONESCU, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei.    
 
 

                                                           Preşedintele de şedinţă, 
                   Angelica Elena IONESCU     
            

               Secretarul comunei Cornu,                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                              Daniela IANCU 
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