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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
 

PROCES-VERBAL, 
 
 

Încheiat astăzi, 21 decembrie 2016, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 
ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.238 din data de 15 decembrie 2016. 

Secretarul comunei Cornu face apelul nominal, rezultând că la şedinţă participă un 
număr de 11 consilieri din totalul de 13, conform registrului de prezenţă şi constatând că 
aceasta este legal constituită. Lipsesc motivat, în interes de serviciu, domnul consilier Sorin 
ISAR şi domnul consilier Bodan IONESCU. Sunt prezenţi la şedinţă: domnul Cornel Nanu, 
primarul comunei Cornu, domna Irina BARBU, inspector cheltuieli Birou buget local şi doamna 
Alina NISTORICĂ, inspector venituri Birou buget local. 

D-na Daniela IANCU, secretarul comunei Cornu, invită pe d-nii consilieri să facă 
propuneri pentru desemnarea unui preşedinte de şedinţă, având în vedere faptul că mandatul 
domnului consilier Nicolae SAVU a expirat. 

Domnul Nicolae TUDOR, 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 extraordinare a Consiliului Local al 
comunei Cornu din data de 31.10.2016; 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare aferente anului 
şcolar 2016-2017– iniţiat de primar; 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului 
didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă 
şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile octombrie-noiembrie 2016– 
iniţiat de primar; 

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.11/2016 privind 
aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor 
de cult în anul 2016– iniţiat de primar; 

5. proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016– 
iniţiat de primar; 

6. proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la 
data de 31 decembrie 2016– iniţiat de primar; 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării şi numerotarea formularelor  ITL-1 
pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 2017– 
iniţiat de primar; 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei 
Cornu pentru anul 2017– iniţiat de primar; 

9. proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului pentru serviciul de salubritate prestat de 
Floricon Salub SRL persoanelor fizice şi juridice din comuna Cornu–iniţiat de primar;   

10. proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea modificării Statutului şi Actului 
Constitutiv  ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare „MĂGURA”  – iniţiat de primar; 

11. 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 11 voturi Pentru. 
 



 2  
 

La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 
data de 31.10.2016.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2016-2017. 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 3 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru 
deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în 
localitatea de reşedinţă pentru lunile octombrie-noiembrie 2016. 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 
 
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr.11/2016 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. 

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: noi o să susţinem acest proiect cu rugămintea de a 

sprijini şi Parohia Cornu de Sus să finalizeze gardul şi să realizeze o capelă în satul Cornu de Sus. 
Primar Cornel NANU: Haideţi să fim corecţi; noi am aprobat în fiecare an sprijin de la 

bugetul local unităţilor de cult. Excepţie a fost atunci când Parohia Cornu de Sus nu a solicitat 
sprijin financiar. Vom propune în continuare sprijin, însă trebuie să se depună documentele de 
solicitare prevăzute de lege şi trebuie să se justifice sumele alocate până în prezent. Nu se pot 
aloca transferuri dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale de acordare. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: propun să fie invitaţi reprezentanţii unităţilor de cult 
în şedinţa viitoare, pentru a se analiza solicitările şi nevoile acestora. 

Deoarece nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt, Preşedintele de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 11 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 
 
Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016. 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. 
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Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 6 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 2016. 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.  
 
Se trece la punctul 7 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 2017. 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.  
 
La punctul 8 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 2017. 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 
 
Se trece la punctul 9 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului 

pentru serviciul de salubritate prestat de Floricon Salub SRL persoanelor fizice şi 
juridice din comuna Cornu. Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz 
favorabil la acest proiect de hotărâre.  

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Ioan MANTA: eu vă propun să mergem pe varianta pe care au adoptat-

o localităţile mari. Rezilierea contractelor cu Floricon Salub şi instituirea taxei de salubritate 
pentru toată populaţia comunei. Taxa se va plăti lunar, la casierie şi se virează operatorului de 
salubritate. 

Domnul consilier Marius IANCU: este o taxă pe care va trebui să o încaseze primăria 
pentru a o vira operatorului. Ce facem cei care sunt rău-platnici?. 

Primar Cornel NANU: Am analizat mai multe variante şi am apreciat că aceasta ar fi cea 
mai potrivită soluţie la ora actuală; să impun o taxă specială astfel încât să îi determinăm pe cei 
care nu au contracte să încheie contract cu operatorul de salubritate. Încă nu ştim care vor fi 
implicaţiile; Eu vă propun să încercăm această variantă, să vedem dacă reuşim să rezolvăm 
problema în acest mod. Rău-platnici avem oricum, dar se va proceda la înştiinţarea acestora, 
somare şi executare, aşa cum se procedează în cazul tuturor impozitelor şi taxelor prevăzute de 
Codul fiscal. Operatorul de salubritate va presta serviciul pentru toată populaţia, pentru toate 
gospodăriile, atât pentru cele cu contract cât şi pentru cele care vor plăti taxa specială la 
primărie. 
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Deoarece nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt, Preşedintele de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 
 
Se trece la punctul 10 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării Statutului şi Actului Constitutiv  ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „MĂGURA”. 
Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de 
hotărâre.  

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 
 
Se trece la  punctul 11 pe ordinea de zi, Diverse. 

11.1. Cererea d-lui C-tin VEREGUŢ, înregistrată sub nr.11525/14.11.2016, prin care sesizează 
o alunecare de teren în zona străzii Carol I, punct Baliţă-cimitir, pe o lungime de cca.30 m.l. care 
pune în pericol şi drumul. Solicită a se lua măsuri urgente de consolidare a terenului. 
            Domnul primar Cornel NANU: Cunosc zona, este vorba de o alunecare a terenului 
proprietate privată, care se află în apropierea parcării de la cimitir. Va intra în atenţia primăriei 
şi o vom trece pe lista de probleme. Când vom avea primele calamităţi în anul viitor, vom chema 
comisia de constatare şi vom include pe listă şi această zonă cu alunecare de teren. După 
efectuarea constatării vă vom informa despre măsurile stabilite de comisie. După cum ştiţi, noi 
am avut mai multe alunecări de teren în comună şi am reuşit să rezolvăm o parte din acestea. 
Însă nu poe toate. Pe strada Malul Vadului am efectuat consolidări în două puncte dar a mai 
rămas la punctul Drăgoi. Mai avem o problemă gravă cu drumul prăbuşit în zona Topşeni, la 
poartă Mănăstire. Am încercat să umplem cu material provenit de la reparaţiile de drumuri din 
comună, însă nu am reuşit, s-a prăbuşit în continuare. Avem SF, PT şi studiu geo, aşteptăm 
finanţare de la bugetul de stat. Nu am reuşit să obţinem fonduri în anul 2016 pentru niciuna din 
aceste zone calamitate. Sperăm că vom rezolva în 2017.  

Domnul consilier Ioan MANTA: Eu vă propun ca pentru anul viitor, să includem în buget 
sume pentru expertizarea zonei în care se află gabionul dintre parcare şi terenul domnului 
Vereguţ. Acel gabion are o vechime de peste 30 de ani. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, iar Preşedintele de şedinţă supune la vot răspunsul 
formulat de domnul primar. 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  

 
11.2. Cererea  UPC Romania, înregistrată sub nr.11845/24.11.2016, prin care se solicită aviz 
de principiu pentru construire reţea CATV şi digitală de bandă largă în comuna Cornu. 

Domnul consilier Nicolae TUDOR: Eu vă propun să le punem condiţia să construiească 
reţeaua în ambele sate. 

Doamna Daniela IANCU: deja s-a solicitat certificat de urbanism, pentru ambele sate. 
Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, iar Preşedintele de şedinţă supune la vot cererea UPC 

Romania SRL. 
Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  

 
11.3. Cererea dr. Radu MILEA pentru prelungire contract cabinet veterinar, înregistrată sub 
nr.11954/28.11.2016. 
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Domnul primar Cornel NANU: În anul 2014 am încheiat contract pe 2 ani, cu posibilitatea de 
prelungire în condiţiile în care comodatarul realizează lucrări de întreţinere, reparaţii, zugrăveli 
şi vopsitorii interioare şi exterioare ale imobilului. Nu ştim dacă le-a realizat, propun să-i 
acordăm o prelungire numai pe 6 luni, cu aceleaşi condiţii. Voi urmări îndeaproape dacă respectă 
condiţiile impuse de dvs. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, iar Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de 
prelungire a contractului pe o perioadă de 6 luni, cu condiţiile propuse de domnul primar. 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  

 
11.4. Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Sunt câteva personae care fac naveta pe aleea Uzinei 
şi sunt nemulţumiţi că nu sunt lămpi de iluminat pe această alee; dacă s-ar putea măcar la capăt 
şi la mijlocul aleei. Deasemenea, au început să circule cu ATV-urile şi aruncă pietruşul de pe alee, 
s-a făcut noroi.  
              Primar Cornel NANU: Verificăm dacă avem stâlpi şi vom monta lămpi. Avem o solicitare 
de la Micron să asfaltăm această alee, însă aceasta are o pantă prea mare şi nu poate fi 
modernizată; nu ară lăţimea suficientă pentru curbe. Ar trebui să cumpărăm terenuri private ca 
să micşorăm panta sub 9%, ceea ce îmnseamnă costuri foarte mari. Din acelaşi motiv am fost 
nevoiţi să renunţăm şi la modernizarea drumurilor agricole de exploataţie, deşi aveam finanţare 
din fonduri europene. 
 
11.5. Domnul consilier Ştefan CÎRCIU: Pe strada Sinăii, în dreptul OGIP au apărut mulţi câini, 
sunt periculoşi. 
           Domnul primar Cornel NANU: Vom lua măsuri să ridicăm câinii. 
 

Întrucât nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi şi nici înscrieri la cuvânt, domnul 
Nicolae TUDOR, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei.    

                                                          
 

                                                      Preşedintele de şedinţă, 
                   Nicolae TUDOR  
 
 

  Contrasemnează 
                                Secretarul comunei Cornu, 
                                                                                                                                      Daniela IANCU 
 
 
 
 
 
 


	ROMÂNIA
	JUDEŢUL PRAHOVA
	CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU


