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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 26 septembrie 2017, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 

ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.139 din data de 21 septembrie 2017. 

Secretarul comunei Cornu face apelul nominal, rezultând că la şedinţă participă un 
număr de 12 consilieri din totalul de 13, (lipseşte motivat domnul Nicolae SAVU) conform 
registrului de prezenţă şi constatând că aceasta este legal constituită.  

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 ZIDARU a expirat. 

Domnul consilier Iulian VOICA propune pe domnul consilier Marius IANCU. 
Nu mai sunt alte propuneri, iar secretarul supune la vot propunerea făcută: 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Domnul Marius IANCU, 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 ordinare a Consiliului Local al 
comunei Cornu din data de 27.07.2017; 

2) Proiect de hotărâre privind  numirea Preşedintelui de şedinţă – iniţiat de primar; 
3) Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi 

secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul II pe anul 2017– 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 luna iunie 2017– iniţiat de primar; 

5) Proiect de hotărâre privind  modificarea parţială a Hotărârii nr.58 din 27 iulie 2017, cu 
privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  
”CONSERVARE, RESTAURARE, CONSOLIDARE  ŞI PUNERE ÎN VALOARE A MONUMENTULUI 
EROILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢ PRAHOVA-FAZA D.A.L.I.” – iniţiat de primar; 

6) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza documentaţie de avizare a lucrărilor, aferentă obiectivului de investiţii  
”CONSOLIDARE STR. ALEEA CUCULUI - SAT CORNU DE JOS L=20 M IN COMUNA CORNU, 
JUDEŢUL PRAHOVA” – iniţiat de primar; 

7) Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii   „REFACERE 
PIETRUIRE DRUM ALEEA DUMBRAVA MINUNATĂ - SAT CORNU DE JOS, ÎN COMUNA CORNU, 
JUDEŢUL PRAHOVA”– iniţiat de primar; 

8) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii   „REFACERE 
ÎMBRĂCĂMINŢI ASFALTICE, INCLUSIV FUNDAŢIA L=10 M ŞI L=6 M ŞI RIGOLĂ CAROSABILĂ 
L=6,00+2*7,00=20,00 M, PE STRADA PRIMĂVERII ÎN COMUNA CORNU, JUDETUL PRAHOVA” – 
iniţiat de primar; 

9) Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea 
realizării obiectivului de investiţii de interes public ”Conservare, restaurare, consolidare şi 
punere în valoare a Monumentului Eroilor din comuna Cornu, judeţul Prahova”– iniţiat de 
primar; 
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10) Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea 
realizării obiectivului de investiţii de interes public „Iluminat public – eficientizare energetică 
prin modernizarea sistemului de iluminat stradal – comuna Cornu – judeţul Prahova” – iniţiat 
de primar; 

11) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local– iniţiat de primar; 
12)    Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului legal al comunei Cornu 

desemnat pentru implementarea proiectului”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local 
în comuna Cornu, judeţul Prahova” prin  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 , 
Sub-măsura 7.2 - Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” – 
iniţiat de primar; 

13) Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de aprovizionare cu produse 
agroalimentare  ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei localităţii  Cornu,  în caz de 
mobilizare sau război – iniţiat de primar; 

14) 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 12 voturi Pentru. 
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 

data de 27.07.2017.  
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 2 pe ordinea de zi, privind alegerea preşedintelui de şedinţă comisia de 

specialitate nr. 3 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre (care a 
fost deja supus aprobării prin vot).   

 
La punctul 3 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului 
local al comunei în trimestrul II 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
 
La punctul 4 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre 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 iunie 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.  
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Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
parţială a Hotărârii nr.58 din 27 iulie 2017, cu privire la aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  ”CONSERVARE, RESTAURARE, 
CONSOLIDARE  ŞI PUNERE ÎN VALOARE A MONUMENTULUI EROILOR DIN COMUNA 
CORNU, JUDEŢ PRAHOVA-FAZA D.A.L.I.” - 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 aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza documentaţie de avizare a 
lucrărilor, aferentă obiectivului de investiţii  ”CONSOLIDARE STR. ALEEA CUCULUI - SAT 
CORNU DE JOS L=20 M IN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA” – 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 7 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă 
obiectivului de investiţii   „REFACERE PIETRUIRE DRUM ALEEA DUMBRAVA MINUNATĂ - 
SAT CORNU DE JOS, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA” – 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 8 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă 
obiectivului de investiţii   „REFACERE ÎMBRĂCĂMINŢI ASFALTICE, INCLUSIV FUNDAŢIA 
L=10 M ŞI L=6 M ŞI RIGOLĂ CAROSABILĂ L=6,00+2*7,00=20,00 M, PE STRADA 
PRIMĂVERII ÎN COMUNA CORNU, JUDETUL PRAHOVA” – 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 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind asocierea comunei 

Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes public 
”Conservare, restaurare, consolidare şi punere în valoare a Monumentului Eroilor din 
comuna Cornu, judeţul Prahova”- 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. 
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Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 10 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind asocierea comunei 

Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes public 
„Iluminat public – eficientizare energetică prin modernizarea sistemului de iluminat 
stradal – comuna Cornu – judeţul Prahova” - 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 11 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 12 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind înlocuirea 

reprezentantului legal al comunei Cornu desemnat pentru implementarea 
proiectului”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Cornu, judeţul 
Prahova” prin  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 , Sub-măsura 7.2 - 
Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” – iniţiat de 
primar. 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 : 0.  
 
La punctul 13 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea Programului 

de aprovizionare cu produse agroalimentare  ce urmează a fi distribuite raţionalizat 
populaţiei localităţii  Cornu,  în caz de mobilizare sau război – iniţiat de primar. Comisia de 
specialitate nr.  3 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 14 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
 
14.1. Se analizează 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 luat decizia, cu 11 voturi Pentru, să efectueze o vizită în teren, pentru 
a analiza concret situaţia pe drumului la care se face referire în cerere.  
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14.2. Se analizează cererea(plângere prealabilă) d-lor Nicolae Maria şi Nicolae Nicu, 
înregistrată sub nr.37/06.08.2017 prin care se solicită 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 
Cornu a luat decizia, cu 11 voturi Pentru, să efectueze o vizită în teren, pentru a analiza concret 
situaţia pe drumului la care se face referire în cerere.  

 
14.3. Se analizează cererea doamnei Iorga Elena, înregistrată sub nr.5902/16.08.2017 

prin care se solicită 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 luat 
decizia, cu 11 voturi Pentru, să efectueze o vizită în teren, pentru a analiza concret situaţia pe 
drumului la care se face referire în cerere.  

 
14.4. Se analizează cererea asociaţiei ROADS OF ROMANIA, înregistrată sub 

nr.FN/26.08.2017 prin care se solicită inluderea comunei în proiect de turism itinerant cu 
maşini de tip camping – prin cazare pe terenurile localnicilor. 

Consiliul Local al comunei Cornu a solicitat, cu 12 voturi Pentru, invitarea petentului la o 
şedinţă viitoare pentru a prezenta mai multe informaţii referitoare la modul în care se doreşte 
implicarea autorităţilor administraţiei publice locale într-un astfel de proiect.  

 
14.5. Se analizează cererea asociaţiei Clubul Sportiv KOKKI Cornu, înregistrată sub 

nr.6586/15.09.2017 prin care se solicită aprobare program antrenamente sportivi karate la 
sala de sport. Consiliul Local al comunei Cornu a aprobat, cu 12 voturi Pentru,  următorul 
program săptămânal de utilizare a sălii de sport: Marţi între orele 15.00 – 16.45 şi Joi între 
orele 15.00 – 16.45. 

 
14.6. Se analizează cererea asociaţiei Clubul Sportiv de drept Privat Cornu, 

înregistrată sub nr.6797/21.09.2017 prin care se solicită aprobare program antrenamente 
sportivi juniori fotbal la sala de sport. Consiliul Local al comunei Cornu a aprobat, cu 12 voturi 
Pentru,  următorul program săptămânal de utilizare a sălii de sport: Miercuri între orele 15.00 
– 16.45 şi Vineri între orele 15.00 – 16.45. 

 
  14.7. Se analizează cererea domnului Nicolaescu Petre, înregistrată sub 

nr.38/07.08.2017 prin care se solicită o soluţie de înlocuire a stâlpului din faţa casei şi 
deblocarea aleei care a fost închisă de domnul Dinu Gheorghe.  

Domnul consilier Ştefan CÎRCIU : pentru schimbarea stâlpului, trebuie să se adreseze 
Electrica, ei deţin proprietatea. 

Domnul primar : din verificarea documentelor de la primărie rezultă că nu a existat un 
drum. S-a creat o potecă pentru a se trece dintr-o grădină într-alta. 

Doamna secretar: am analizat actele din arhiva primăriei; domnul Dinu are cadastru, este 
terenul său, l-a închis pentru că este proprietar. Am analizat hărţile nu era niciun drum în zona 
aceea. 

 
14.7. Domnul primar Cornel NANU aduce la cunoştinţa consiliului că s-a reziliat 

contractul de închiriere pentru spaţiul commercial situat la Lunca Cornului şi este liber. 
Întreabă consiliul ce doreşte să facă, să scoatem la licitaţie din nou? 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU : propun să îl scoatem din nou la licitaţie, cu aceeaşi 
destinaţie.  

Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi Pentru. 
 
14.8. Domnul consilier Dan ALEXANDRU: vreau să vă aduc la cunoştinţă câteva 

probleme: 
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- există o sesizare pe str. Sinăii, la furtuna care a fost s-a aprot curentul şi s-a 
rezolvat abia după 24 de ore. Sunt probleme la transformator. Au mai fosat 
probleme şi altă dată. 

- Podul de la Baliţă are o scurgere ineficientă; La fiecare ploaie se formează o 
baltă, nu se scurge apa. 

- Vreau să reamintesc domnului primar  - nu uitaţi de familia Ichim din Cornu de 
Sus, cu problema iluminatului stradal. 

 
14.9. Domnul consilier Gabriel IANCU: Pe strada Morii se execută înlocuirea conductei de 

apă. Familiile de pe aleea Iancului au rugămintea ca la capătul străzii să se facă un cămin, cu 
robinet în caz de avarie. 

 
 
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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