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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 22 iunie 2017, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 

Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin Dispoziţia nr.77 
din data de 16 iunie 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 (domnul consilier 
Ioan MANTA a dat mesaj că întârzie, fiind pe drum de la Bucureşti). Secretarul constată că 
şedinţa este legal întrunită şi îşi poate începe lucrările.  

La şedinţă mai participă domnul primar Cornel NANU şi d-na Alina NISTORICĂ, 
inspector în cadrul Biroului buget local, cu atribuţii delegate ale directorului executiv. 

Domnul Nicolae ZIDARU, preşedintele de şedinţă ales pentru 3 şedinţe consecutive în 
luna martie, 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 27.04.2017; 

2) Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de investiţie a proiectului ”Extinderea 
capacităţii de stocare a apei potabile în gospodăria de apă, modernizarea şi reabilitarea reţelei 
de apă si Extindere, modernizare şi reabilitare reţea de apă uzată în comuna Cornu, judeţul 
Prahova” şi solicitarea unei scrisori de garanţie  de la Fondul de garantare a Creditului Rural 
IFN SA/ F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN în favoarea AFIR România, pentru acoperirea avansului necesar 
finanţării acestui proiect – iniţiat de primar; 

3) Proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri privind organizarea evenimentului 
cultural-artistic„Sărbătoarea florilor de tei”- prilejuită de ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XIa  
– iniţiat de primar; 

4) 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 aprilie-mai 2017– iniţiat de 
primar; 

5) Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii 
”Consolidare drum strada Topşeni - punct poartă Mânăstire din comuna Cornu, judeţul 
Prahova”-revizia 1– iniţiat de primar; 

6) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local– iniţiat de primar; 
7) Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr. 

42 din 27 aprilie 2017 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente 
proprietate privată a comunei Cornu – iniţiat de primar; 

8) 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.   
Domnul primar Cornel NANU solicită aprobare pentru introducerea  pe ordinea de zi a 

unui nou proiect de hotărâre care este necesar pentru buna funcţionare a societăţii Utilităţi 
Apaserv SRL, şi anume: privind aprobarea nivelului cotei de dezvoltare a sistemului de 
canalizare ce va fi aplicată la tariful serviciilor de canalizare furnizate pe raza comunei 
Cornu, precum şi alte 3 cereri înregistrate ulterior transmiterii materialelor către consilieri, 
care să fie discutate la diverse. Proiectul de hotărâre a fost deja înaintat comisiei de specialitate 
nr.1 pentru a fi analizat. 

Propunerea este supusă la vot, fiind aprobată cu 12 voturi Pentru. 
Întrucât nu mai sunt alte propuneri, ordinea de zi completată este supusă votului şi 

aprobată de către Consiliul local cu 12 voturi Pentru. 
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La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 
data de 27.04.2017.  

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: am observat că nu este inclusă în procesul-verbal 

solicitarea mea privind cererea locuitorilor de pe aleea Iancului. 
Doamna Daniela IANCU, secretarul comunei, verifică în registrul proceselor-verbale 

scrise şi precizează că într-adevăr, ultima pagină din procesul-verbal lipseşte, aceasta 
conţinând o serie de discuţii privind probleme ridicate de d-nii consilieri Dan ALEXANDRU, 
Ştefan CÎRCIU, Nicolae TUDOR, Gabriel IANCU, Nicolae ZIDARU precum şi răspunsurile 
formulate de domnul primar. Se dă citire acestor dezbateri, urmând ca procesul-verbal să fie 
completat cu aceste omisiuni (punctele 14.4.-14.7).  

Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal al şedinţei din 27.04.2017, în forma 
completată cu cele menţionate mai sus. 

Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 2 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind modificarea 

valorii de investiţie a proiectului ”Extinderea capacităţii de stocare a apei potabile în 
gospodăria de apă, modernizarea şi reabilitarea reţelei de apă si Extindere, 
modernizare şi reabilitare reţea de apă uzată în comuna Cornu, judeţul Prahova” şi 
solicitarea unei scrisori de garanţie  de la Fondul de garantare a Creditului Rural IFN SA/ 
F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN în favoarea AFIR România, pentru acoperirea avansului necesar 
finanţării acestui proiect – 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 3 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri 

privind organizarea evenimentului cultural-artistic„Sărbătoarea florilor de tei”- 
prilejuită de ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XIa  – iniţiat de primar. Comisiile de 
specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre.  

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Îl rog pe domnul primar să ne comunice dacă sunt 
sponsorizări pentru acest festival. 

Domnul primar : Avem o sponsorizare de 3400 lei pentru premii. Aţi primit deja 
materialele prin care se amendează cele două hotărâri, cea ref.la măsurile de organizare a 
festivalului şi cea de rectificare bugetară. 

Doamna secretar : menţionez că Proiectul redactat în data de 16 iunie 2017 a fost 
completat cu un nou articol pentru a se include şi sponsorizarea de 3.400 lei primită pentru 
premii; aţi primit la comisie proiectul modificat. 

Domnul consilier Nicolae TUDOR: avem olimpici premiaţi? 
Domnul primar:  Nu avem în acest an. 
Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente. Preşedintele de şedinţă 

supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2 (Gabriel IANCU şi Dan ALEXANDU).  
 
La punctul 4 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 
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localitatea de reşedinţă pentru lunile aprilie-mai 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de 
execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ”Consolidare drum strada Topşeni - punct 
poartă Mânăstire din comuna Cornu, judeţul Prahova”-revizia 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 6 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. 

Doamna secretar : menţionez că Proiectul redactat în data de 16 iunie 2017 a fost 
modificat în 21 iunie 2016, pentru a include şi sponsorizarea de 3.400 lei primită pentru premii; 
aţi primit la comisie proiectul modificat. 

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

Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 7 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr. 42 din 27 aprilie 2017 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente proprietate privată a 
comunei Cornu - iniţiat de primar. Comisiile de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului local 
prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre.  

Domnul primar : ar trebui să explicăm de ce este necesar acest proiect prin care se 
modifică hotărârea pe care dvs. aţi aprobat-o în luna aprilie. Ca urmare a exercitării controlului 
de legalitate, Prefectul judeţului Prahova a apreciat că o parte din textele hotărârii, prin care s-
au stabilit condiţii restrictive de acces la pajiştile comunei, sunt nelegale, deoarece au 
aplicabilitate numai pentru persoanele fizice sau juidice cu domiciliul/sediul în comuna Cornu. 
Noi am comunicat deja Instituţiei Prefectului judeţul Prahova că vom lua măsuri pentru 
modificarea corespunzătoare a articolelor care conţin prevederi contrare legislaţiei europene în 
ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor şi serviciilor şi că Proiectul de hotărâre 
care conţine modificările la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.42/27.04.2017 va fi 
înaintat spre aprobare Consiliului Local în proxima şedinţă a acestuia. 

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 8 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

nivelului cotei de dezvoltare a sistemului de canalizare ce va fi aplicată la tariful 
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serviciilor de canalizare furnizate pe raza 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
 

9.1. Se analizează cererea Asociaţiei “Clubul sportiv KOKKI” înregistrată sub 
nr.4213/14.06.2017 care solicită susţinere financiară de la bugetul local cu suma de 4500 lei, 
suplimentar faţă de suma acordată la aprobarea bugetului pe anul 2017,  pentru transport şi 
taxe de participare la diferite cupe şi campionate naţionale de karate în anul 2017. 
Domnul consilier Nicolae ZIDARU: Se pot suporta de la bugetul local? 
Domnul primar: Am făcut astăzi o rectificare bugetară pentru a asigura finanţare strict pentru 
urgenţe; deocamdată nu avem fonduri; poate luna viitoare să vedem cum stăm cu bugetul. 
Domnul consilier Nicolae ZIDARU: Propun să amânăm şi să rediscutăm cererea luna viitoare, la 
o nouă rectificare bugetară. 

Se supune la vot propunerea formulată de domnul consilier Nicolae ZIDARU: 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  

 
9.2. Se analizează cererea Asociaţiei “Clubul sportiv de drept privat” înregistrată sub 
nr.4265/15.06.2017 care solicită un spaţiu pentru sediul social al asociaţiei. 
Domnul primar: Această asociaţie a primit în folosinţă gratuită, la înfiinţare,  un spaţiu pentru 
sediu la baza sportivă veche, dar, după cum ştiţi, noi am dat în folosinţă toată baza sportivă veche 
către Federaţia Română de Rugby, pentru organizarea Centrului de excelenţă în Rugby şi 
desfăşurarea activităţii sportive aferente. Acum au rămas fără sediu, iar asociaţia nu poate 
funcţiona fără sediu. Propun să fiţi de acord să le dăm în folosinţă o încăpere din cadrul bazei 
sportive stadion nou (biroul arbitrilor) pentru o perioadă de 5 ani, aceeaşi perioadă pe care o 
avem pentru toate contractele de folosinţă gratuită.  

Se supune la vot propunerea formulată de domnul primar: 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  

 
9.3. Se analizează cererea-petiţie a locuitorilor de pe aleea Iancului (satul Cornu de Sus) 
înregistrată sub nr.18/27.04.2017 , care solicită alocarea de fonduri pentru asfaltarea aleei.  
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Vreau să vă reamintesc următoarele: toate reţele de utilităţi 
(gaze, apă, canalizare) au fost realizate pe cheltuiala acestor locuitori de pe aleea Iancului. De 
aceea vă propun ca măcar asfaltarea să o facem cu bani de la buget. După asfaltarea aleii Valea 
Oprii să urmeze aleea Iancului. 
Domnul consilier Nicolae TUDOR :  Nu cumva este o alee privată ? Dacă este drum public putem 
să încercăm să alocăm de la buget, măcar fondurile pentru proiectare. 
Domnul primar: În comuna Cornu sunt în lucru în acest an 21 de străzi. Valea Oprii nu este în 
lucru. Poate aleea Valea Rea.... Avem finanţare aprobată pentru toate aceste străzi... dar dvs., 
domnule consilier, nu aţi aprobat bugetul, nu aţi votat bugetul comunei... nu aţi aprobat nicio 
stradă! O să mai iniţiem un proiect de modernizare şi asfaltare pentru străzile rămase 
nemodernizate (Democraţiei, Paris, Murelor) şi o să includem şi aleea Iancului. 
Domnul consilier Nicolae ZIDARU: Propun să răspundem acestei cereri astfel: în următorul 
proiect de modernizare de străzi în comuna Cornu se va include şi aleea Iancului. 

Se supune la vot propunerea formulată de domnul consilier Nicolae ZIDARU: 
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Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  

 
9.4. Se analizează cererea Şcolii Gimnaziale “Profesor Cristea Stănescu” , înregistrată sub 
nr.4297/16.06.2017, prin care se propune realizarea unui gard pentru curtea şcolii şi dotarea 
cu două porţi de acces, pentru a se evita accesul în întreaga curte a şcolii şi deteriorarea faţadei 
şcolii.  
Domnul primar: Vreau să precizez că, de obicei,  se încuia poarta de acces la terenul din curtea 
şcolii şi nu aveau voie să intre elevii după orele de şcoală. Acum nu se mai încuie, iar copii se duc 
după ore şi bat mingea pe acest teren, inclusiv pe faţada şcolii... Această împrejmuire este 
necesară. Noi am alocat deja şcolii fonduri din bugetul din acest an, dar directorul şcolii solicită o 
suplimentare. Sperăm că vom reuşi la o viitoare rectificare să suplimentăm fondurile alocate. 
Până atunci, vom încerca să aflăm valoarea lucrărilor necesare. Propun să fim de acord, de 
principiu, cu soluţionarea favorabilă a cererii. 

Se supune la vot propunerea formulată de domnul primar: 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  

 
9.4. Se analizează cererea societăţii YORAZAMA SRL , înregistrată sub nr.43097/16.06.2017, 
prin care se solicită aviz pentru program de lucru magazin comerţ predominat produse 
alimentare în satul Cornu de Jos, str. Mihai Eminescu, nr.764 astfel “luni-duminică 7.30-21.30”.  
Nu sunt discuţii şi întrebări 

Cererea se supune la vot: 
Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 1 (Nicoleta STOIAN – rudă cu administratorul societăţii). 

 
9.6. Se analizează cererea administratorului farmaciei AMINA BAZ, prin care se solicită 
prelungirea contractului de închiriere nr.4970/2012 pe o perioadă de încă 5 ani, cu menţinerea 
chiriei actuale. 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Cât este nivelul lunar al chiriei? 
Doamna Alina NISTORICĂ: cca.700 lei. 
Domnul consilier Nicolae TUDOR: Propun să fim de acord cu solicitarea de prelungire pe 5 ani şi 
cu menţinerea chiriei actuale; sunt foarte serioşi, lumea este mulţumită de ei; au program în 
fiecare zi, de luni până duminică. 
Domnul consilier Iulian VOICA: Plătesc impozite? Ar trebui să limităm la 3 ani prelungirea 
duratei de închiriere. 
Doamna Alina NISTORICĂ: Plătesc taxele de utilizare. 
Domnul consilier Marius IANCU : Chiria este în Euro? 
Doamna Alina NISTORICĂ: Da. 
Domnul consilier Marius IANCU : Propun să fim de acord, cu menţinerea chiriei, în Euro. 

Se supune la vot propunerea formulată de domnul consilier Nicolae TUDOR: 
Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 1 (Iulian VOICA). 
Abţineri : 0. 

 
9.7. Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Familia Ichim de la DN1 vă roagă să montaţi o lampă; 
există stâlp. 
Domnul primar: Nu ştiu dacă este stâlp şi reţea de iluminat. Verificăm, dacă e reţea de iluminat 
stradal în zonă, montăm  lampa. 
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Domnul consilier Ioan MANTA solicită permisiunea de intra în sală şi a participa în continuare 
la lucrările şedinţei de consiliu.  
Preşedintele de şedinţă îi acordă permisiunea. 
 
9.8. Domnul consilier Ştefan CÎRCIU: S-au făcut noi contracte de salubritate, dar operatorul nu a 
adus pubelele de gunoi. Nu li s-a luat gunoiul menajer. 
Domnul primar: Daţi-mi numele acestor persoane şi voi rezolva. 
 
9.9. Domnul consilier Marius IANCU: Pe strada Malul Prahovei, după staţia de gaze, este o 
pancartă cu interzicerea aruncării gunoaielor, dar este montată pe un nuc şi nu se vede. Se 
aruncă gunoaie în această zonă. Propun să amplasaţi această pancartă la loc mai vizibil. 
Domnul primar: Avem câteva zone mai sensibile în comună. Chiar dacă punem pancartă lângă 
pancartă, tot se aruncă gunoaie. Soluţia este să punem garduri înalte, de minim 2,5 m înălţime, în 
toate zonele. Dar, deocamdată nu am avut suficiente fonduri să le realizăm. Le avem pe o listă, în 
aşteptare. Dar, după cum ştiţi avem foarte multe proiecte în derulare în prezent, inclusiv 
proiectele europene pentru care suntem obligaţi să asigurăm cofinanţarea. Vom analiza situaţia 
şi vom muta pancarta de care vorbiţi. 
 
9.10. Domnul consilier Gabriel IANCU: referitor la contractele de salubrizare, domnul Sveica să 
ne prezinte situaţia cu nr.actual de abonaţi. Dacă a crescut nr.abonaţilor, ar trebui să scadă taxa 
de salubritate. 
Referitor la votarea bugetului... noi nu am votat bugetul deoarece am propus ca votarea acestuia 
să se facă pe capitole şi nu s-a acceptat. Vreau să o lămuresc odată pentru totdeauna. Atâta timp 
cât nu vom fi consultaţi la întocmirea bugetului, vom vota în consecinţă 

Domnul consilier Marius IANCU: Cum nu aţi fost consultaţi? Nu aţi primit materialele, 
proiectul de buget din timp? L-aţi avut spre consultare, aşa cum l-am primit toţi. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Cu unele capitole am fost de acord, dar nu cu toate. 
De aceea nu l-am votat. 

Domnul primar Cornel NANU: Fără buget nu se poate face nimic. 
 
 
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                              Secretarul comunei Cornu,                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                     Daniela IANCU 
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