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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 27 aprilie 2017, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.52 din data de 24 aprilie 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.  

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 Ioan MANTA a expirat. 

Domnul consilier Iulian VOICA propune pe domnul consilier Nicolae ZIDARU. 
Nu mai sunt alte propuneri, iar secretarul supune la vot propunerea făcută: 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Domnul Nicolae ZIDARU, 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 30.03.2017; 

2. Proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă – iniţiat de primar; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale comunei 

Cornu pe anul 2016 – iniţiat de primar; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de 

funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul I pe 
anul 2017– iniţiat de primar; 

5. 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 martie 2017 – 
iniţiat de primar; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de investiţie a proiectului 
”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local; 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; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza proiect tehnic- detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii  
”REPARAŢII ŞI ASFALTARE STRADA ALEEA VALEA REA COMUNA CORNU-JUDETUL 
PRAHOVA km 0+000,00-km 0+127,00” – iniţiat de primar; 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 – iniţiat de 
primar; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2018  la nivelul comunei Cornu – iniţiat de primar; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii aprobat prin Anexa nr.2 
la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 54 din 23 septembrie 2014, privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Cornu, cu încadrarea în 
numărul maxim de posturi aprobat– iniţiat de primar; 

11. Proiect de hotărâre privind reorganizarea şi reavizarea Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă la nivelul localităţii Cornu – iniţiat de primar; 
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12. Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente proprietate privată a comunei Cornu – iniţiat de primar; 

13. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru elaborarea 
nomenclatorului stradal şi renumerotarea clădiririlor de pe teritoriul administrativ al 
comunei Cornu – iniţiat de primar; 

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

data de 30.03.2017.  
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, 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 

situaţiilor financiare anuale ale comunei Cornu pe anul 2016 – 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 4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 

bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al 
comunei în trimestrul I 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.  
 
La punctul 5 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 martie 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 6 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea valorii 

de investiţie a proiectului ”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local; comuna 
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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 : 13  
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 proiect tehnic- detalii de 
execuţie, aferentă obiectivului de investiţii  ”REPARAŢII ŞI ASFALTARE STRADA ALEEA 
VALEA REA COMUNA CORNU-JUDETUL PRAHOVA km 0+000,00-km 0+127,00” – 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.  
 
La punctul 8 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

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 9 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea  

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018  la nivelul comunei Cornu – iniţiat de 
primar. Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect 
de hotărâre. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Vă aduc la cunoştinţă nemulţumirea mai multor 
locuitori referitoare la bonificaţia de 5% acordată pentru plata impozitelor până la 31 martie. 
Propun să majorăm această bonificaţie la 10% aşa cum se practică la cele mai multe localităţi. 

Domnul consilier Iulian VOICA: Această discuţie o avem în fiecare an. Aceeaşi locuitori 
plătesc în fiecare an până la 31 martie. Nu cred că vor plăti mai mulţi dacă majorăm bonificaţia 
la 10%. Această majorare a bonificaţiei va aduce însă un deficit bugetar. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Eu cred că va creşte numărul celor care plătesc până 
la 31 martie, dacă se majorează procentul de bonificaţie acordat. 

Domnul consilier Marius IANCU: Câte persoane v-au solicitat această majorare ? Mai bine 
ar trebui să facem propuneri de majorare a procentului de impozitare pentru imobilele 
neîngrijite (de la 100% la 500%). 

Domnul consilier Sorin ISAR: Cum se defineşte noţiunea de imobil neîngrijit? Ar trebui 
elaborată o listă a acestor imobile neîngrijite şi această listă să fie aprobată prin HCL. 

Domnul consilier Ioan MANTA: De ce trebuie aprobate impozitele aşa devreme? Mai este 
încă în discuţie ……cum vom aplica taxa specială de salubritate în anul 2018…? 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Aproape că nu este persoană care să nu mă întrebe, 
după ce achită impozitul, de ce nu majorăm bonificaţia. Peste 40-50 de persoane m-au întrebat. 

Domnul primar Cornel NANU: Legea ne obligă să aprobăm impozitele pentru anul 
următor până la 1 mai. Se mai pot modifica ulterior, tot prin HCL. 
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Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost formulat de 
iniţiator: 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2 (Gabriel IANCU şi Dan ALEXANDU).  
Întrucât proiectul de hotărâre s-a votat cu majoritate de voturi, nu se mai supun la vot 

propunerile ulterioare de modificare a acestuia. 
 
La punctul 10 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre modificarea 

Statului de funcţii aprobat prin Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Cornu nr. 54 din 23 septembrie 2014, privind aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii ale comunei Cornu, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat– iniţiat 
de primar. Comisiile de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la 
acest proiect de hotărâre.  

Domnul consilier Gabriel IANCU: Domnule primar, consideraţi că proiectul cu parcul 
fotovoltaic a picat? 

Domnul primar Cornel NANU: Da, la 1 ianuarie 2016. Noi am cerut fazarea proiectul dar 
nu se mai finanţează proiecte în energii regenerabile(fotovoltaice). Contractul era până la 
31.12.2015. Constructorul avea termen de execuţie până în februarie 2016 şi a renunţat la 
execuţie, deoarece erau riscuri să piardă bani. Am făcut demersuri la Ministerul Fondurilor 
Europene, dar nu s-a aprobat prelungirea proiectului după 1 ianuarie 2016; am fost nevoiţi să 
renunţăm la proiect. 

Cele 4 posturi de la iluminat public le ducem la serviciul administrarea domeniului public 
şi privat. Însă, acum vom ocupa un singur post de care avem urgentă nevoie, la întreţinere spaţii 
verzi, parcuri, cosire, etc... Aici personalul existent nu mai face faţă volumului mare de muncă. 

Domnul consilier Gabriel IANCU: Nu se poate înfiinţa un Serviciu de pompieri cu cele 4 
posturi?  

Domnul primar Cornel NANU: Se poate, dar trebuie asigurată finanţarea acestui serviciu. 
Bugetul este aprobat, nu s-au prevăzut fonduri pentru un astfel de serviciu. 

Nu mai 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 11 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reorganizarea şi 

reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul localităţii Cornu – 
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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 12 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre 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.  

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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Se trece la punctul 13 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind adoptarea unor 

măsuri pentru elaborarea nomenclatorului stradal şi renumerotarea clădiririlor de pe 
teritoriul administrativ al comunei Cornu – 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
 

14.1. Se analizează cererea asociaţiei Clubul Sportiv ROATA DE FOC Câmpina, înregistrată 
sub nr.2480/31.03.2017 prin care se solicită acord cu privire la desfăşurarea unei curse festive 
în data de 6.05.2017pentru iubitorii traseelor “Enduro”, având în vedere că o parte din traseul 
cursei trece pe raza comunei Cornu. 

Domnul consilier Ştefan CÎRCIU: Eu am înţeles că au renunţat la această cursă, deoarece nu 
sunt înscrişi în federaţie. 
          Domnul primar Cornel NANU: Nu ne-au comunicat renunţarea. Cererea se poate aproba, 
prin acord de principiu,  cu următoarele condiţii: pe raza comunei Cornu traseul se va desfăşura 
numai pe drumurile publice, fără a afecta proprietăţile private din zonă; deasemenea 
organizatorii vor fi responsabili de obţinerea tuturor avizelor necesare pentru desfăşurarea unui 
astfel de eveniment, şi de asigurare personal medical, de pază, de dirijare a circulaţiei, etc.  

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea formulată de primar: 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  

 
14.2. Se analizează cererea d-nei dr. Mariana VOICU privind necesitatea remedierii copertinei 
de la intrarea în dispensarul medical care s-a deteriorat şi permite infiltrarea apei în perete, 
fapt care a produs igrasie în sala de aşteptare. 
Domnul primar Cornel NANU: Nu am prevăzut bani în buget pentru aceste reparaţii, dar propun 
să aprobăm cererea doamnei doctor şi să avem în vedere rezolvarea situaţiei când vom rectifica 
bugetul. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului primar, aceasta fiind 
aprobată cu 13 voturi Pentru. 
 
14.3. Se analizează cererea formulată de Florin Teodorescu şi Sergio Peştişanu, prin care se 
solicită a se concesiona: o suprafaţă de teren plat de 1,5 ha pentru construirea unei piste de 
500 m şi o suprafaţă de 10-15 hectare de teren  deluros, pentru construirea unei piste de 6-7 
km, ambele cu un preţ simbolic pentru a realiza turism sportiv în comuna Cornu. 
                Domnul primar Cornel NANU: După cum ştiţi, nu avem terenuri disponibile pentru 
concesiuni de acest fel. Pajiştile comunei au regim juridic special şi nu se poate schimba categoria 
de folosinţă a acestora. Nu avem posibilitatea de a răspunde favorabil cererii depuse. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot cererea formulată, care este respinsă cu 13 voturi 
Împotrivă . 
 
14.4. Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Locuitorii de pe aleea Iancului au depus o cerere de 
asfaltare a aleei. Sunt foarte nemulţumiţi pentru că ei au plătit pentru extinderea reţelei de gaze 
şi nu s-a juns până la poarta lor aşa cum a fost la alţii. Reţele de gaze, apă, canal au fost realizate 
pe cheltuiala lor (cca.80-80 m.l.). Cu alunecarea de la Lupescu ce s-a mai făcut? 
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14.5. Domnul primar Cornel NANU: Vreau să vă reamintesc că d-l.doctor veterinar ne-a solicitat 
prelungirea duratei pentru contractul de comodat în luna decembrie. Aţi dat termen 6 luni pentru 
a realiza lucrările de reparaţii şi întreţinere, urmând a fi reanalizată cererea de prelungire, după 
acest termen. Ar trebui să varificaţi, în luna mai, dacă s-au realizat aceste lucrări. Propun să 
formaţi o comisie care să verifice. Vă rog să faceţi propuneri: 
Domnul consilier Nicolae ZIDARU: Propun pe următorii consilieri : Iulian VOICA, Domnica 
CHIRICĂ şi Nicolae SAVU. Se supune la vot propunerea domnului Nicolae ZIDARU, aceasta fiind 
aprobată cu 13 voturi Pentru. 
14.6. Domnul consilier Ştefan CÎRCIU : Se mai organizează sesiuni de colectare a deşeurilor 
electrocasnice ? Mai există pompa de apă la cimitir Cornu de Sus ? Pe strada ing.Ion Nistorică s-a 
spart podeţul de terecere în cirte (cizavi de Negriţoiu). Se mai organizează ziua curăţeniei, cu 
volunariat ? 
14.7. Domnul consilier Nicolae TUDOR :  De ce nu se dau pubele pentru cei care au făcut noile 
contracte pentru salubritate ? 
14.8. Domnul consilier Gabriel IANCU : Pentru domnul vice, vă rog să aveţi în vedere 
depozitarea gunoaielor pe terenul proprietate particulară vizavi de strada Sinoiului. În 
Câmpina operatorul de salubritate adună vegetaţia, propun să se adune şi la noi. La Malul 
Crucii se execută lucări, ar trebui să facţi o adresă pentru balustradele metalică căzute, care 
arată urât. 
 
Domnul primar Cornel NANU:  Domnul consilier Dan ALEXANDRU, dvs. vreţi să asfaltăm aleea 
Iancului, dar le-aţi spus acelor locuitori că nu aţi aprobat bugetul? Mai vreţi şi să micşorăm taxele 
şi impozitele; cu ce bani vreţi să facem toate investiţiile? 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Nu am aprobat bugetul pentru că nu am fost de acord cu 
toate capitolele din buget. 
Domnul primar Cornel NANU:  Ref. la colectarea obiectelor electrocasnice, răspunsul este DA, 
operatorul de salubritate va organiza o colectare, îi vom întreba data. 
Ref. la pompa de apă de la cimitir, întrebaţi-l pe părintele din Cornu de Sus, el este 
administratorul cimitirului. 
Ref. la podeţele pe str.Ing.Ion Nistorică – prin lucrarea de modernizare care se execută în prezent 
se realizează podeţe la toate gospodăriile (chiar dacă nu sunt case), un podeţ pentru poarta 
mare, un podeţ pentru poarte mică.  
Ref. la ziua curăţeniei, domnul consilier Zidaru este iniţiatorul... dânsul a organizat în fiecare an.. 
Domnul consilier Nicolae ZIDARU: Voi organiza această acţiune şi în acest an şi voi cere sprijinul 
primăriei şi a consilierilor. 
Domnul primar Cornel NANU:  Ref. la pubele.. voi discuta cu cei de la Floricon să rezolve situaţia, 
deasemenea şi cu ridicarea gunoiaelor din zona Valea Rea. Ref. la vegetaţia de pe străzi, putem 
discuta cu operatorul dar tb să aprobăm şi bani în buget... serviciile acestea nu se fac gratis. Noi 
încercăm să rezolvăm această situaţie cu resursele proprii, cu oamenii de la seră şi cei de la 
ajutor social... În mare parte reuşim. Ref. la depozitul de gunoi de pe str.Sinoiului, este vorba de 
teren proprietate privată, nu putem ridica gunoaiele de acolo, putem să-l sancţionăm pe 
proprietar dacă avem sesizare. Ref. la balustrade, am mai făcut adresă, o vom repeta când va fi 
gata strada; sper să rezolvăm cu cei de la DN1. ref. alunecraeea de teren de la lupescu, am făcut 
solicitare la ISU şi Prefectură pentru 5 zone (în urma ploilor); aşteptăm comisia..dacă reuşim să 
ne prindă pe listă, sper să obţinem finanţare pentru anul 2017. Cele 5 puncte sunt: terenul de 
fotbal din Cornu de Sus; str.Baliţei punct Drăgoi, zona Baliţă-cimitir-Lupescu; str.Provinceanu 
punct Coman şi str.Sinăii punct Popa- o locuinţă care se inundă. 

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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