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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 24 octombrie 2017, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 

ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.158 din data de 19 octombrie 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.  

Domnul Marius IANCU, preşedintele de şedinţă ales pentru 3 şedinţe consecutive (în 
luna septembrie 2017), preia conducerea lucrărilor şi 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 26.09.2017; 

2) Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ” 
Îmbunatăţirea reţelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, 
str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, în com. 
Cornu, judeţul Prahova” – iniţiat de viceprimar; 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare aferente anului 
şcolar 2017-2018– iniţiat de viceprimar; 

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 luna septembrie 2017– 
iniţiat de viceprimar; 

5) 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 viceprimar; 

6) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local– iniţiat de viceprimar; 
7) Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unui 

spaţiu cu destinaţia magazin alimentar, aflat în patrimoniul privat al comunei Cornu – 
iniţiat de viceprimar; 

8) Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare şi aprobarea efectuării 
schimbului de terenuri între comuna Cornu şi doamna Ana-Luiza NICOLAE – iniţiat de 
viceprimar; 

9) 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.   
 Întrucât nu mai sunt alte propuneri, ordinea de zi 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 26.09.2017.  
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
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La punctul 2 pe ordinea de zi se ia în dezbatere proiectul de hotărâre privind 
reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-
detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ” Îmbunatăţirea reţelei de drumuri 
de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, 
str. Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, în com. Cornu, judeţul Prahova” – iniţiat de 
viceprimar. 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 

cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2017-2018– iniţiat de viceprimar. 
Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect 
de hotărâre.  

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Ioan MANTA : propun să se solicite Şcolii un punct de vedere cu privire 

la acordarea burselor de merit. În lista propusă anexată proiectului de hotărâre nu suntm burse 
de merit. Eu ştiu că legea s-a modificat şi se pot acorda burse de merit elevilor care au obţinut 
media generală de cel puţin 8,50 in anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului 
şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial…; Propunerea se 
supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi Pentru. 

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

Voturi Pentru : 13 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
 
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 
localitatea de reşedinţă pentru luna septembrie 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.  
 
Se trece la punctul 5 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 viceprimar. 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.  
Primarul comunei, domnul Cornel NANU solicită a i se da cuvântul pentru a explica pe 

scurt: la începutul anului, când s-a aprobat bugetul, am propus a se aloca la acest capitol o sumă 
mult mai mică faţă de anul precedent (cu cca.40.000 lei), deoarece aveam f.multe proiecte în 
derulare şi am vrut să fim prudenţi cu cheltuielile, nu ştiam cum vom proigresa cu veniturile 
proprii. Echipa de fotbal a solicitat o suplimentare deoarece se află în situaţia de a nu mai putea 
continua activitatea sportivă şi nu mai pot participa la meciurile din campionat. Am făcut o 
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analiză şi am observat că stăm bine la capitolul venituri, iar suma de 30.000 lei poate fi acordată 
de la bugetul local pe anul 2017 pentru a suplimenta sprijinul financiar acordat în anul 2017 prin 
contractul de finanţare încheiat cu această asociaţie- structură sportivă fără scop patrimonial. 
Suma va fi alocată prin rectificare bugetară, conform următorului proiect de hotărâre aflat pe 
ordinea de zi. 

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 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 7 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii 

de închiriere prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia magazin alimentar, aflat în 
patrimoniul privat al comunei Cornu – iniţiat de viceprimar. 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 8 pe ordinea de zi se ia în dezbatere proiectul de hotărâre privind însuşirea 

rapoartelor de evaluare şi aprobarea efectuării schimbului de terenuri între comuna 
Cornu şi doamna Ana-Luiza NICOLAE – iniţiat de viceprimar. 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 1 (Dan ALEXANDRU).  
 
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
 
9.1. Se analizează cererea doamnei Cursaru Elena Adriana, înregistrată sub 

nr.7077/28.09.2017 prin care solicită a cumpăra, concesiona, închiria terenul îngrădit din 
spatele Cabinetului veterinar.  

Domnul primar : punctul meu de vedere este că deţinem foarte puţin teren în proprietate 
şi nu este eficient să îl vindem; este teren proprietate publică; prin închiriere sau concesionare nu 
se atrag sume consistente, suprafaţa fiind destul de mică; este un teren care trebuie păstrat 
pentru eventuale investiţii publice, se află chiar lângă parcul central. 

Nu mai sunt alte luări de cuvânt, fapt pentru care Preşedintele de şedinţă supune la vot 
cererea doamnei Cursaru Elena Adriana, aceasta fiind respinsă astfel : 

Voturi Pentru : 0  
Voturi Împotrivă : 13 
Abţineri : 0.  
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9.2. Se analizează cererea doamnei dr. Voicu Mariana, înregistrată sub 
nr.7350/9.10.2017 prin care solicită prelungirea cu 5 ani a contractului de comodat pentru 
cabinetul medical – medic de familie. 

Nu sunt alte luări de cuvânt, fapt pentru care Preşedintele de şedinţă supune la vot 
cererea doamnei dr. Voicu Mariana, aceasta fiind aprobată astfel : 

Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
9.3. Se analizează cererea domnului Simaciu Nicolae, înregistrată sub 

nr.7114/29.09.2017 prin care solicită aprobare de racordare la reţeaua de canalizare. 
Domnul primar : familia Simaciu solicită racordare la reţea, la căminul din faţa 

blocurilor. De fapt solicită să se suporte de la buget suma de 3510 lei – costurile de racordare pe 
domeniul public, până la limita de proprietate (conform deviz estimativ realizat de operatorul 
reţelei). Reţeaua de canalizare de pe bulevardul Eroilor a fost realizată înainte de 1989, dar nu   
s-au racordat atunci. Racordările la reţeaua de canalizare nouă (executată în ultimii ani), se fac 
cu bani publici, până la limita de proprietate. Din acest motiv familia Simaciu solicită a beneficia 
de acelaşi tratament. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: să găsim o modalitate să-i ajutăm. 
Domnul primar : Sunt trei soluţii: cheltuielile de racordare să fie suportate de solicitant, 

de la bugetul local sau de către operatorul de apă şi canalizare. 
Domnul consilier Ioan MANTA : Se poate realiza racordarea din punct de vedere tehnic ? 

Este o distanţă destul de mare, 30 ml până la limita de proprietate, la care se mai adaugă cca. 30 
m.l. până la locuinţa domnului Simaciu. Nu este prea mare diferenţa de nivel ? 

Domnul primar : Trebuie să vedem dacă soluţia tehnică de racordare la acest cămin este 
cea bună. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Eu propun să amânăm luarea unei decizii şi să-l 
invităm pe directorul Burlacu la următoarea şedinţă să ne explice care sunt soluţiile tehnice. 

Nu sunt alte luări de cuvânt, fapt pentru care Preşedintele de şedinţă supune la vot 
propunerea domnului consilier Dan ALEXANDRU, aceasta fiind aprobată astfel : 

Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
 
9.4. Se reia în discuţie cererea domnului Anescu Tudor Emilian, înregistrată sub 

nr.5298/20.07.2017 prin care se solicită desfiinţare drum de exploatarea DE 427.  Consiliul 
Local al comunei Cornu a efectuat o vizită în teren, pentru a analiza concret situaţia pe 
drumului la care se face referire în cerere. Ca urmare a acestei vizite în teren s-a propus soluţia 
următoare: să se comunice domnului Anescu Tudor ca suprafa aferentă drumului de exploatare  
DE 427 (ce străbate una dintre parcelele proprietatea sa) să fie lăsată liberă la prin 
translatarea acesteia lamarginea proprietăţii sale, chiar lângă drumul de exploatare DE 533, 
care este foarte deteriorat în aceea zonă.  

Preşedintele de şedinţă supune la vot soluţia propusă, aceasta fiind aprobată astfel : 
Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2 (Gabriel IANCU şi Dan ALEXANDRU).  Motivaţia abţinerii celor 2 consilieri 

este că nu au putut fi prezenţa în duminica programată pentru vizita pe teren. 
 
9.5. Se reia în discuţie cererea(plângere prealabilă) d-lor Nicolae Maria şi Nicolae Nicu, 

înregistrată sub nr.37/06.08.2017 prin care se solicita regimul juridic al DE 532, care face 
leagătura DE 533 cu strada Topşenilor; de ce mănăstirea este administratorul drumului; în ce 
bază a fost clasificat ca drum de utilitate privată şi închis circulaţiei publice? Cine este 
proprietarul acestor drumuri şi în baza căror documente legale? Consiliul Local al comunei 
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Cornu a efectuat o vizită în teren, pentru a analiza concret situaţia pe drumului la care se face 
referire în cerere. Deasemenea, ca urmare a solicitării punctului de vedere transmis către 
conducerea Mănăstirii, aceasta a răspuns – cu adresa nr.229/19.10.2017, înregistrată sub 
nr.7770/23.10.2017 – următoarele : “Referitor la DE 532 şi la adresa d-lor Nicolae Maria şi 
Nicolae Nicu, proprietarii lotului 456, care doresc să verifice un eventual abuz din partea 
mănăstirii de a interzice accesul la proprietatea dânşilor, vă comunicăm că accesul la parcela 
nr.456 nu s-a făcut niciodată pe un drum amenajat prin curtea mănăstirii. De altfel, panta foarte 
mare nici nu permite amenajarea unui drum de acces în aceea zonă. Deşi, din punct de vedere 
legal, nu există nicio obligaţie din partea mănăstirii de a asigura accesul către lotul 456 pe 
terenul său, înţelegem situaţia familiei Nicolae şi suntem de accord să lăsăm o cale de acces pe 
limita de vest a terenului mănăstirii, care va avea o lăţime de cca 3 m şi va uni strada Topşenilor 
cu drumul de exploatarea DE 533”. 

Domnul primar : Propun să comunicăm familiei Nicolae răspunsul pe care ni l-a dat 
conducerea Mănăstirii, având în vedere că se propune o soluţie la cererea acestora. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului primar, aceasta fiind 
aprobată astfel : 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2 (Gabriel IANCU şi Dan ALEXANDRU).  Motivaţia abţinerii celor 2 consilieri 

este aceeaşi, că nu au putut fi prezenţa în duminica programată pentru vizita pe teren. 
 
9.6. Se reanalizează cererea doamnei Iorga Elena, înregistrată sub nr.5902/16.08.2017 

prin care s-a solicitat lăsarea liberă a accesului la terenul său, respectiv a drumului de 
exploatare DE 536, care a fost inclus în cadastrul mănăstirii. Consiliul Local al comunei Cornu a 
efectuat o vizită în teren, pentru a analiza concret situaţia pe drumului DE 536 la care se face 
referire în cerere. Deasemenea, ca urmare a solicitării punctului de vedere transmis către 
conducerea Mănăstirii, aceasta a răspuns – cu adresa nr.229/19.10.2017, înregistrată sub 
nr.7770/23.10.2017 – următoarele :  

“În baza Hotărârii nr.37/30.09.2003 a Consiliului Local al comunei Cornu, s-a realizat de 
către doamna Stoicescu Doina (persoană fizică autorizată) un plan de amplasament şi delimitare 
a corpului de proprietate pentru terenul pe care urma să se construiască mănăstirea. Pe acest 
plan, care a fost verificat şi recepţionat de OCGC Prahova cu nr.14869/5.11.2003, nu figurează 
nici DE532, nici DE 536. Ulterior, când terenul a fost transferat în proprietatea mănăstirii, s-a 
realizat actualizarea planului de amplasament şi delimitare cu nr.3954/10.03.2017, care a  fost 
verificat şi recepţionat de OCGC Prahova şi pe care, deasemenea, nu există niciunul din cele două 
drumuri de exploatare. Aşa cum cunoaşteţi, am solicitat instituţiei (primăriei) să ne comunice 
dacă aceste drumuri de exploatare sunt luate în evidenţă şi inventariate ca aparţinând 
domeniului public al comunei Cornu. Răspunsul primit a calrificat definitiv situaţia şi a confirmat 
că aceste drumuri de exploatare nu aparţin domeniului public al comunei Cornu. În afara acestor 
documente din care reiese că DE 532 şi DE 536 nu există şi nu sunt inventariate ca aparţinând 
domeniului public al comunei Cornu, nu trebuie să ignorăm nici realitatea în teren unde, aşa cum 
cunoaşteţi, nu există nicio urmă a acestor “drumuri de exploatare”. În concluzie: …În cazul 
solicitării care priveşte DE 536 şi care are la bază cererea doamnei Elena Iorga de a folosi terenul 
mănăstirii pentru accesul către lotul P 538, vă aducem la cunoştinţă următoarele: La acest 
moment doamna Iorga Elena foloseşte în fapt ca acces la proprietatea sa terenul proprietatea 
mănăstirii, fără nicio piedică din partea mănăstirii. Doamna Elena Iorga ar trebui însă să 
folosească calea de acces existentă între proprietatea mănăstirii şi proprietatea vecină, dar 
aceasta nu este amenajată ca şi cale de acces, spre deosebire de terenul mănăstirii. O chestiune 
care trebuie clarificată este că, deşi face referire la latorul P 538, doamna Elena Iorga nu face 
dovada proprietăţii asupra acestui lot aşa cum reiese din planul de amplasament 
14608/18.11.2003, ci asupra lotului F 543, lot care nu se învecinează cu terenul mănăstirii şi, 
implicit, nici cu aşa-zisul drum de exploatare. Pentru lămuriri, am solicitat doamnei Elena Iorga 
un istoric de rol pe care încă nu l-am primit”.  
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Domnul primar : Propun să comunicăm doamnei Iorga Elena răspunsul pe care ni l-a dat 
conducerea Mănăstirii, având în vedere că mănăstirea este proprietara terenului pe care se 
doreşte a se realiza accesul. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului primar, aceasta fiind 
aprobată astfel : 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2 (Gabriel IANCU şi Dan ALEXANDRU).  Motivaţia abţinerii celor 2 consilieri 

este aceeaşi, că nu au putut fi prezenţa în duminica programată pentru vizita pe teren. 
 
 
9.7. Domnul primar Cornel NANU aduce la cunoştinţa consiliului că a primit o adresă de 

la domnul Damien COIFFARD, primarul localităţii Murs-Erigne, localitate din Franţa înfrăţită cu 
localitatea Cornu, care ne adresează solicitarea de a fi de acord cu programarea unor acţiuni în 
anul 2019, pentru a sărbători prezidarea UE de către România . Întreabă consiliul dacă este de 
acord, de principiu… cu programarea unor acţiuni şi activităţi comune, care urmează a fi puse 
la punct în perioada următoare. 

Cererea domnului Damien COIFFARD, primarul localităţii Murs-Erigne , se supune la vot 
fiind aprobată cu 13 voturi Pentru. 

 
9.8. Domnul consilier Gabriel IANCU: vreau să vă aduc la cunoştinţă câteva probleme: 
- S-au înmulţit iar câinii fără stăpân, pe mai multe străzi din comună. 
- Este o problemă cu parcarea de la intrare în Cornu, la Swisscaps, s-a blocat 

circulaţia din cauza numărului mare de maşini parcate pe zona drumului. 
 

Domnul primar : Avem o problemă, nu mai avem contract pentru ridicarea câinilor fără 
stăpân. Dar am avut o acţiune joia trecută şi nu am găsit decât 8 câini în toată comuna. Nu sunt 
aşa mulţi. Vom lua măsuri pentru încheierea unui nou contract, în condiţii legale. 

Referitor la intrarea în comună, a fost o problemă, dar s-a rezolvat. Fabrica Swisscaps a 
executat nişte lucrări în incinta unităţii şi s-a blocat parcarea interioară. Noi am luat măsuri să 
nu se mai parcheze pe drumul public. 

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

Marius IANCU, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei.    
 

                                                      Preşedintele de şedinţă, 
                   Marius IANCU                

               Secretarul comunei Cornu,                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                              Daniela IANCU 
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