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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU    

proiect                                                                                                                   
PROCES-VERBAL, 

 
Încheiat astăzi, 22.12.2015, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 

Consiliului Local, convocată de îndată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.264 din data de 21.12.2015. 

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. 

Sunt prezenţi la şedinţă: domnul Cornel Nanu, primarul comunei Cornu, doamna 
Daniela CHIŢU, director executiv Primăria Cornu și doamna Loredana Pulez, contabil la Școala 
gimnazială Prof.Cristea Stănescu Cornu. 

Domnul Nicolae SAVU, preşedintele de şedinţă, supune aprobării consilierilor ordinea 
de zi, aşa cum a fost formulată de iniţiator, primarul comunei: 

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Cornu din 
data de 10 decembrie 2015; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local 
nr.22/2015 pentru susţinerea financiară a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT 
PRIVAT CORNU în anul 2015; 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unor măsuri de punere în siguranţă şi conservare a 
lucrărilor executate la obiectivul de investiţii ”CENTRU CULTURAL  COMUNA CORNU – JUDEŢUL 
PRAHOVA”; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015; 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol 

prin invitarea la Primărie a persoanelor care au obligația să efectueze declarații pentru 
înscrierea datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor terenuri situate comuna 
Cornu, str. Topşenilor; 

7. 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 13 voturi Pentru (unanimitate). 
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din data de 

10.12.2015.  
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 2 pe ordinea de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 

alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.22/2015 pentru susţinerea financiară a Asociaţiei 
CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2015.  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: consider că la materialul prezentat trebuia să fie atașat 

și actul adițional la contractul de finanțare prin care se modifică acesta.   
Domnul primar Cornel NANU: am inițiat acest proiect de hotărâre deoarece antrenorul 

ne-a explicat că nu a avut fonduri să plătească jucătorii pe luna noiembrie iar echipa avut mai 
multe meciuri câștigate și nu a mai găsit sponsori să plătească primele de joc la care avu dreptul; 
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având în vedere că rezzultatele echipei de fotbal în acest tur de campionat sunt peste toate 
așteptările noastre, vă rog să fiți de acord cu suplimentarea sumei din contractul de finanțare; 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: am susținut întotdeauna sportul dar observ că din 
bugetul anual de cca 170.000 lei, s-a alocat de la bugetul comunei cca.70% pentru un club privat; 
să mai caute și ei alte surse de finanțare; sunt multe alte lucruri de făcut cu banii de la buget; 

Domnul consilier Iulian VOICA: e ușor să zici, dar e foarte greu să obții sponsorizări; 
firmele nu mai dau bani pentru sport, sau dau forte puțini; 

Domnul consilier Ioan MANTA: nu se pot schimba în fundație, ca să poată obține fonduri 
prin redirecționarea a  2% din impozite? 

Domnul consilier Ștefan CÎRCIU: eu propun să îi susținem îm continuare, au rezultate 
foarte bune iar sumele pe care le alocăm sunt mult mai mici comparativ cu alte comune; 

Domnul consilier Marius IANCU: sunt energii care trebuie lăsate să se exprime... atât cât 
putem, avem datoria să susținem sportul; nu știu câte firme îi pot ajuta, sponsorizarea este o 
himeră... 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 3 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU).  

 
Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de 

punere în siguranţă şi conservare a lucrărilor executate la obiectivul de investiţii ”CENTRU 
CULTURAL  COMUNA CORNU – JUDEŢUL PRAHOVA”. Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local 
prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. 

Întrebări: 
Domnul consilier Gabriel IANCU: s-a omis să se treacă numele firmelor; nu mi se pare 

normal să dăm bani pentru conservare, dacă lucrarea nu s-a finalizat din vina firmei care a 
câștigat lucrarea; 

Domnul primar Cornel NANU: firma contractantă este Castilia iar firma cesionară este 
Castilia Design. Firma Castilia s-a închis, nu mai avem contract valabil, nu mai poate lucra; nu s-a 
făcut cesiune de lucrări, deoarece legea nu permite; s-au cesionat numai creanțele pentru lucrări 
executate și neachitate;  

Doamna Daniela IANCU: Lucrările la investiţia Centru cultural au fost sistate deoarece constructorul 
a închis firma înainte să finalizeze lucrările contractate, cesionând către o altă societate sumele rămase de 
încasat pentru lucrările executate (cesiune de creanţe). Deoarece sumele nu au fost acceptate în totalitate de 
către dirigintele de şantier, s-a născut un litigiu cu firma cedentă, litigiu care face obiectul unei acţiuni în 
instanţa de judecată. Până la finalizarea acestui litigiu, nu se mai pot executa lucrări de continuare a 
investiţiei, fapt care impune luarea unor măsuri de conservare şi punerea a în siguranţă a lucrărilor 
executate, până la reluarea acestora. In cazul întreruperii execuţiei lucrărilor pe o perioadă indelungată 
(peste limita de valabilitate a autorizaţiei de construire), fără luarea măsurilor de conservare, potrivit 
prevederilor legale in vigoare privind calitatea in construcţii, continuarea lucrărilor rămase de executat se va 
putea face numai după emiterea unei noi autorizaţii de construire, care va avea la baza o documentaţie 
tehnică intocmita în conformitate cu concluziile referatului de expertiză tehnică a lucrărilor executate. 
Legislaţia în domeniul autorizării şi recepţiei lucrărilor de construcţii (Legea nr.50/1991 şi Ordinul 839/2009, 
HG nr.273/1994) precum şi cea din domeniul calităţii în construcţii (Legea nr.10/1995) conţin prevederi 
referitoare la obligaţiile investitorului de a efectua preluarea lucrărilor aflate în stadiu nefinalizat, de a lua 
măsuri de protejare, conservare şi punere în siguranţă a obiectivelor de investiţii în curs de realizare, ale 
căror execuţie a fost sistată; investitorul este comuna Cornu, prin autoritățile sale: consiliul local și primarul.  

Domnul consilier Iulian VOICA: lucrările sunt sistate, autorizațiile de construire au 
expirat, constructorul inițial nu mai există; avem obligații legale să punem în siguranță investiția, 
până la reluarea lucrărilor. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 10  
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Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 3 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU). 
 
Punctul 4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Comisia 

de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. 
Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Gabriel IANCU: vreau o explicație referitoare la investiția centralei 

fotovoltaice; 
Domnul primar Cornel NANU: nu s-au efectuat tranșele de plăți prevăzute în buget în 

anul 2015, deoarece nu au început lucrările la această investiție;  
Doamna Daniela CHIȚU: avem o solicitare de la școala gimnazială privind redirecționarea 

sumei de 5000 lei de la articolul transport la articolul bugetar salarii, în cadrul aceluiași cont, 
pentru a se putea efctua plățile restante aferente hotărârilor judecătorești definitive. 

Doamna Loredana PULEZ: plata salariilor se efectuează printr-un program informatic 
EDUSAL și sunt nevoită să transfer suma de 5000 lei ca să pot închide programul; însă avem 
nevoie de aprobarea dvs. să efectuăm diminuarea de la transport(unde avem economii) și 
majorarea la salarii(pentru plata CAS-ului). 
            Domnul consilier Dan ALEXANDRU: este legal, doamna secretar? 

Doamna Daniela IANCU: este legal să efectueze această redistribuire, după aprobarea 
consiliului local; școala este ordonator secundar de credite; 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea venită din partea școlii gimnaziale. 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri :  0.  
După care, Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 3 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU). Domnul Gabriel IANCU: 

menționez că nu sunt de acord cu plata lucrărilor de conservare la centrul cultural. 
 
La punctul 5 pe ordinea de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea ca 

modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol prin invitarea la Primărie a persoanelor 
care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol pentru 
perioada 2015-2019. Comisiile de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la 
acest proiect de hotărâre. 

Întrebări, discuţii: 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Să se consemneze că nu sunt de acord cu punctul e, respectiv 

cu invitarea la primărie, deoarece sunt persoane în vârstă care nu se pot deplasa și nu vor să delege alte 
persoane să declare în locul lor, datele pentru registru agricol. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 3 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU) 
Abţineri : 0. 
 
Punctul 6 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de alipire 

a unor terenuri situate comuna Cornu, str. Topşenilor. Comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului 
local prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. 

Întrucât nu s-au formulat amendamente, nu sunt întrebări sau propuneri, 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 7 pe ordinea de zi, Diverse. 

 
7.1. Cererea unui operator economic, prin care se solicită aviz de principiu pentru 

deschidere punct de lucru în satul Cornu de Jos, nr.483, parter bloc 5-6, cu activitatea: 
restaurant, precum şi următorul orar de funcţionare: luni-duminică, între orele 11.00-24.00. 
Cererea este supusă votului, şi aprobată de către Consiliul local cu 13 voturi Pentru 
(unanimitate). 

 
7.2. Domnul consilier Ioan MANTA: aduc în fața Consiliului o problemă: directorul școlii 

gimnaziale  a trimis o înștiințare tuturor părinților că nu vor fi primiți copiii la școală dacă nu 
vor efectua un tratament prevenitv împotriva păduchilor; deasemenea, în luna ianuare se va 
solicita tuturor copiilor aviz epidemiologic de la medical de familie; 

Domnul primar Cornel NANU: vom invita directorul școlii în luna ianuarie să ne explice 
această problemă  ivită în școală și soluția pe care a luat-o; voi invita și cei doi medici de familie; 

Domnul consilier Iulian VOICA: directorul școlii să ne prezinte și un raport de activitate. 
 

7.3.Domnul consilier Gabriel IANCU: am o propunere pentru transparența activității 
consiliului: aș dori să înregistrăm ședințele de consiliu și să le difuzăm pe televiziune la Valea 
Prahovei. 

Domnul consilier Ioan MANTA: eu mă opun; dacă cineva este interesat de lucrările 
consiliului local, găsește toate procesele-verbale și celelalte materiale publicate pe site-ul oficial; 
nu vreau să transformăm ședințele de consiliu în circ. 

Președintele de ședință supune la vor propunerea domnului consilier Gabriel IANCU, 
aceasta fiind respinsă cu: 

Voturi Pentru : 3  
Voturi Împotrivă : 10 
Abţineri : 0. 
 
Întrucât nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi şi nici înscrieri la cuvânt, domnul 

Nicolae SAVU, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei.                                     
                         
                                                Preşedintele de şedinţă, 
                   Nicolae SAVU  
 

  Contrasemnează 
                                Secretarul comunei Cornu 
                                                                                                                                     Daniela IANCU 
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