
ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU    

                                                                                       Proiect                               
PROCES-VERBAL, 

 
Încheiat astăzi, 22.12.2014, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 

Consiliului Local, convocată de îndată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.333 din data de 19.12.2014. 

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.  

Domnul consilier Ioan MANTA, 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: 
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al comunei Cornu din data de 
15 decembrie 2014; 
2. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la 
data de 31 decembrie 2014; 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2014 ;  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării şi numerotarea formularelor  ITL-1 
pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 2015; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015  la 
nivelul comunei Cornu; 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Primăriei comunei Cornu;  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Cornu 2014-
2020; 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.6 din Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Cornu nr.28 din 28  iulie 2009 ; 
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 
UTILITĂŢI APASERV CORNU SRL pe anul 2014; 
10. Proiect de hotărâre privind privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al 
societăţii “UTILITĂŢI APASERV CORNU” S.R.L.;   
11. 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 13 voturi Pentru (unanimitate). 
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei 

din data de 22.12.2014.  
Nu sunt întrebări sau discuţii. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal, 

acesta fiind  aprobat cu 13 voturi Pentru(unanimitate).  
 
La punctul 2 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind anularea 

creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2014.  
Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect.   

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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La punctul 3 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul  2014.  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 4 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea utilizării şi numerotarea formularelor  ITL-1 pentru încasarea 
impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 2015.  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 5 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015  la nivelul comunei Cornu.  
Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de 
hotărâre.   

Înscrieri la cuvânt.  
Domnul consilier Gabriel IANCU: propun ca bonificaţia prevăzută la art.225 să fie în 

procent de 10%. 
Domnul consilier Iulian VOICA: nu sunt de acord cu majorarea bonificaţiei, mai ales 

că în anul 2015 nu se majorează impozitele. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului Gabriel IANCU. 
Voturi Pentru : 4  
Voturi Împotrivă : 9 

             Abţineri : 0. 
 
Preşedintele de şedinţă supune la vot întreg proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 4 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU, Ion PAVEL). 
 

La punctul 6 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 
modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Primăriei comunei 
Cornu.  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. 
 

La punctul 7 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Cornu 2014-2020.  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. 

 2  
 



Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 0. 
 

La punctul 8 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 
modificarea şi completarea art.6 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu 
nr.28 din 28  iulie 2009.  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 9 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC UTILITĂŢI APASERV CORNU SRL 
pe anul 2014.  Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la 
acest proiect de hotărâre.   

Nu s-au formulat amendamente.  
Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Gabriel IANCU: aş dori să ştiu efectiv de ce se rectifică bugetul. 
Doamna Dorina SCUMPU, director economic : suma totală nu se modifică, nici la 

venituri, nici la cheltuieli; este vorba de o reaşezare a sumelor pe cele 3 tipuri de cheltuieli şi 
asigurarea sumei de 2000 lei pentru plata comisionului de administrare a contractului de 
leasing la autoutilitara achiziţionată. 

Domnul consilier Marius IANCU: aveţi o creştere prognozată pentru anul 2015? De 
unde? 

Doamna Dorina SCUMPU, director economic : este prognozată o creştere din inflaţie, 
dar nu am luat în calcul o majorare a tarifului la apă şi canalizare 

Domnul Cornel NANU: în anul 2015 vom fi nevoiţi să majorăm tarifele, deoarece în 
preyent nu se acoperă cheltuielile curente din producţie; nu sunt înregistrate pierderi 
deoarece au venituri din alte activităţi. Tarifele la apă nu s-au majorat din anul 2011 iar 
costurile de producţie depăşesc cu mult veniturile încasate din facturi. 

Domnul consilier Gabriel IANCU: este adevărat că aţi cumpărat mochetă iar după o 
lună aţi scos mocheta şi aţi pus gresie? 

Domnul Gheorghe BURLACU : nu este adevărat. 
Domnul consilier Ioan PAVEL: aţi luat măsuri pentru aerisiri ale conductei în cazul 

intervenţiilor accidentale sau planificate, astfel încât să nu fie plătit de cetăţeni la preţ de apă 
consumată? 

Domnul Gheorghe BURLACU : pe conductele de distribuţie sunt montate aerisitoare în 
punctele cele mai înalte; nu se plăteşte aerul din conducte. 

Domnul consilier Marius IANCU: conducerea societăţii ar trebui să facă rapid o 
analiză privind tarifele reale pentru furnizare apă şi canalizare; activitatea societăţii trebuie 
să fie susţinută din producţie. 

Domnul consilier Gabriel IANCU: am avut discuţii cu cetăţenii de pe strada Morii, 
unde apa menajeră refulează în casele oamenilor; aţi luat măsuri de remediere? 

Domnul Gheorghe BURLACU : atâta vreme cât oamenii nu înţeleg că apa pluvială nu 
trebuie introdusă în reţeaua de canalizare, nu putem face nimic.Este foarte greu de depistat 
care sunt cetăţenii care duc apa pluvială către reţeaua de canalizare; Problemele apar atunci 
când plouă abundant. 

Domnul Cornel NANU: nu trebuie să lăsăm problema nerezolvată; trebuie să aduceţi 
nişte specialişti care să analizeze situaţia, să identifice problema şi să găsim soluţiile de 
remediere. 

 
 3  

 



Domnul consilier Ioan PAVEL: care este durata medie pentru răspunsul la o cerere? 
Domnul Gheorghe BURLACU : 30 de zile, conform legii . 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: domnul Burlacu să verifice mai des concentraţia 

de clor din apă; sunt perioade când concentraţia este foarte mare. 
Domnul Gheorghe BURLACU : clorinarea se face direct la Voila şi nu s-au înregistrat 

depăşiri ale concentraţiei de clor admisibile. 
Domnul consilier Nicolae TUDOR: sunt câteva zone unde se opreşte şi apa dacă se 

întrerupe curentul electric (Gorunului, Pomi); Se poate rezolva? 
Domnul Cornel NANU : staţia de pompare ar trebui să funcţioneze permanent, fiind 

complet automatizată. Domnul Burlacu ar trebui să faceţi un proiect de automatizare a zonei 
în care sunt astfel de probleme (din banii pe care îi aveţi la cota de dezvoltare). Noi avem în 
lucru un proiect de extindere a capacităţii de stocare a rezervorului de apă, sau un rezervor 
nou – pentru a asigura reserve pentru toată localitatea în cazul unor întreruperi mai mari. 
Dar până va fi gata acest nou proiect, trebuie luate măsuri de remediere a deficienţelor din 
zonele cu sesizări de acest fel. 

 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 

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

La punctul 10 pe ordinea de zi, se analizează: 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 s-au formulat amendamente.  
Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: eu ştiu că sunt mai mulţi TESA decât muncitori în 

această societate; vreţi să majoraţi şi nr. de membri ai consiliului de administraţie de la 3 la 5; 
eu nu sunt de acord, propun să fie înlocuiţi Stoian şi Dinu cu Scumpu şi Chiţu. Iar mandatele să 
fie de 2 ani nu de 4 ani. 

Doamna Dorina SCUMPU, director economic : nu aveţi informaţii corecte, în prezent 
sunt angajaţi 8 munictori şi 3 la TESA; nr. minim de membri în consiliul de administraţiei este 
de 5, conform ordonanţei privind guvernanţa corporativă. 

Domnul consilier Ion MANTA: eu propun ca indemnizaţia lunară a membrilor 
consiliului de administraţie să fie de cel mult 280 lei net.  

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului Manta. 
Voturi Pentru : 6  
Voturi Împotrivă : 6 

             Abţineri : 1. 
 
Domnul consilier Iulian VOICA: propun ca indemnizaţia lunară a membrilor 

consiliului de administraţie să fie de 300 lei brut.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului Manta. 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 0 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU). 
 
Preşedintele de şedinţă supune la vot întreg proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 3 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU). 
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Se trece la  punctul 10 pe ordinea de zi, Diverse. 
 
10.1. Cererea adresată de locuitorii de pe aleea Democraţiei pentru asfaltare şi 
modernizare. 
Domnul Cornel NANU : Este o alee cam lungă, de aproape 1 km; propun ca această alee să fie 
inclusă în proiectul de reparaţii şi modernizare pe care îl vom elabora în anul 2015.  
 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului Nanu. 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 0. 
 
10.2. Cererea-petiţie adresată de un grup de locuitori ai comunei pentru acordarea de 
sprijin financiar Asociaţiei Clubul sportive KOKKI în anul 2015. 
Domnul consilier Nicolae TUDOR: propun să alocăm de la bugetul local o anumită sumă de la 
capitolul Sport, în funcţie de performanţe să asigurăm o parte din suma necesară acestui club 
sportive. 
Domnul consilier Ştefan CÎRCIU: propun să-i susţinem financiar; nu au cerut foarte mulţi 
bani şi ei ao obţinut foarte multe medalii la competiţii interne şi internaţionale. 
Domnul consilier Nicolae ZIDARU: vreau să ştiu dacă există temei legal pentru susţinerea 
financiară a acestor cluburi sportive.  
Doamna Daniela IANCU : Este legal. 
Domnul consilier Marius IANCU: cererea trebuie luată în seamă, fiind vorba de copii din 
Cornu; la clubul  fotbal nu sunt jucători numai din Cornu şi îi susţinem financiar. 
Domnul consilier Ion MANTA: propun să fiţi de acord să ţinem cont de această solicitare la 
momentul elaborării bugetului pentru anul 2015, să  vedem care vor fi posibilităţile de 
alocare de fonduri la capitolul SPORT. 
 

Se supune la vot propunerea domnului Manta. 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 

             Abţineri : 0. 
 
10.3. Se reia în discuţie Cererea depusă de SC TREI ORI TREI SRL, prin care solicita 
închirierea sau concesionarea unui teren în suprafaţă de 60 m.p. pentru a dezvolta spaţiile 
de depozitare materiale de construcţii. Este invitat în sala de şedinţe domnul Emilian 
ŞOVĂIALĂ, pentru a explica ce anume intenţionează să construiască pe acest teren. 
Domnul Emilian ŞOVĂIALĂ: vrem să construim un depozit de materiale împrejmuit, la fel cu 
cel pe care îl avem în partea dreaptă a construcţiei. 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: nici acum nu arată prea bine; nu va arăta bine nici dacă 
se mai face un gard de plasă. 
Domnul consilier Gabriel IANCU: eu cred că se poate aproba această cerere; nici acum 
terenul nu este îngrijit; poate zona va fi mai bine amenajată şi îngrijită dacă se aprobă… 
Domnul consilier Ioan PAVEL: nu cred că este bine să se prelungească depozitele până la 
staţia de autobuz; acel depozit nu va arăta bine şi va fi periculos pentru cei care aşteaptă în 
staţie. 
Domnul consilier Nicolae SAVU: dacă vă amintiţi am avut propuneri să facem o altă staţie de 
călători pe acel teren, să amenajăm terenul şi şanţul din zona respectivă; nu ştiu dacă e bine 
să aprobăm cererea … 
Domnul Cornel NANU : Este necesar să facem o analiză privind oportunităţile de 
modernizare a zonei, după care vom vedea dacpă mai rămâne teren pentru închiriere. Propun 
să nu aprobăm această  cerere deocamdată. 
  

 5  
 



10.4. Domnul consilier Gabriel IANCU: vă aduc la cunoştinţă că înainte de şedinţă am fost la 
primărie să vod cum sunt cheltuiţi banii publici; doamna Irina BARBU mi-a arătat o singură 
factură de la POBCON, fără alte documente justificative. Să îi invitaţi pe toţi cei 3 preoţi să 
aducă documentele justificative pentru sumele de bani care au fost alocate prin transfer de la 
bugetul local capitolul Religie, aşa cum sunt prevăzute în lege. 
 

Întrucât nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi şi nici înscrieri la cuvânt, domnul 
Ioan MANTA, preşedintele de şedinţă, declară lucrările şedinţei încheiate şi mulţumeşte 
consilierilor pentru participare.                                     
                         
                                                  Preşedintele de şedinţă, 
             Ioan MANTA  

  Contrasemnează 
                                Secretarul comunei Cornu 
                                                                                                                                      Daniela IANCU 
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