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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect  
PROCES-VERBAL 

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

extraordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.94 din data de 24 iulie 2017. 

Secretarul comunei Cornu face apelul nominal, rezultând că la şedinţă participă un 
număr de 11 consilieri din totalul de 13, conform registrului de prezenţă. Lipsesc motivat : 
domnul consilier Sorin ISAR şi d-na consilier Domnic-Mihaela CHIRICĂ, ambii anunţând 
probleme de serviciu. Secretarul constată că şedinţa este legal întrunită şi îşi poate începe 
lucrările.  

La şedinţă mai participă domnul primar Cornel NANU, d-na Alina NISTORICĂ cu 
atribuţii delegate de director executiv şi d-na Irina BARBU, inspector în Biroul buget local. 

Domnul Nicolae ZIDARU, preşedintele de şedinţă ales pentru 3 şedinţe consecutive în 
luna aprilie, 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 22.06.2017; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea grilelor de salarizare şi a altor măsuri privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama comunei Cornu, judeţul 
Prahova – iniţiat de primar; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie 
„EXTINDERE CANALIZARE PE STRADA TOPŞENILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL 
PRAHOVA” – iniţiat de primar ; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de 
investiţie ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 
GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”– iniţiat de primar ; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de 
investiţie ”MODERNIZARE STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PCT.PODU-LAT - LA POARTĂ 
MĂNĂSTIRE +100 METRI ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”  – iniţiat de primar; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie 
”ÎMBUNĂTĂŢIREA REŢELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL: STR. PREOT PROVINCEANU, 
STR. GRĂDINIŢEI, STR. PRIMĂVERII, STR. MARIN PREDA, STR. ING. ION NISTORICĂ ŞI 
ALEEA TRANDAFIRILOR, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”– iniţiat de primar; 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de 
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2017 – iniţiat de 
primar; 

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.   
Domnul primar Cornel NANU solicită aprobare pentru introducerea  pe ordinea de zi a 

unui nou proiect de hotărâre care este necesar pentru a se include în lista investiţiilor pentru 
a se obţine finanţare prin parteneriat cu Consiliul Judeţean Prahova, şi anume: privind 
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.”, precum şi o altă cerere înregistrate ulterior 
transmiterii materialelor către consilieri, care să fie discutată la diverse, alte probleme 
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curente ale administraţiei. Proiectul de hotărâre a fost deja înaintat comisiei de specialitate 
nr.1 pentru a fi analizat. 

Propunerea este supusă la vot, fiind aprobată cu 11 voturi Pentru. 
Întrucât nu mai sunt alte propuneri, ordinea de zi completată este supusă votului şi 

aprobată de către Consiliul local cu 11 voturi Pentru. 
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 

data de 22.06.2017.  
Înscrieri la cuvânt: nu sunt. 
Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal al şedinţei din 22.06.2017. 
Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 2 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind stabilirea 

grilelor de salarizare şi a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice din organigrama comunei Cornu, judeţul Prahova – iniţiat de primar. Comisiile de 
specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de 
hotărâre.  

Domnul consilier Ioan MANTA: În condiţiile în care au fost elaborate aceste grille de 
salarizare, observ că salariile sunt foarte mari compartiv cu cele din zona privată. Felicitări. 
Atrag atenţia funcţionarilor din primărie că trebuie să vă îndepliniţi atribuţiile din fişele de post 
cu responsabilitate, pentru aceste salarii. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Întotdeauna am crezut că, dacă  funcţionarii 
publici sunt bine plătiţi, nu vor mai plana asupra lor suspiciuni… 

 Domnul primar : Stimaţi colegi, am analizat foarte bine aceste grille de salarizare şi 
legea. Aş fi putut propane salarii mai mari, dar m-am gândit la veniturile proprii ale bugetului 
local şi la resursele umane. Cred că putem face treabă cu aceste salarii. Funcţionarii au fost 
nemulţumiţi, chiar dacă nu s-au exprimat.  

Am analizat şi alte grille de salarii din alte primării, unele sunt mai mari, altele sunt mai 
mici… Eu cred că salariile din proiect sunt bune, există un echilibru între funcţii, răsopundere, 
complexitatea atribuţiilor. La Câmpina am observat salarii mult mai mici la funcţiile de 
execuţie, şi foarte mari la funcţiile de conducere. 

Doamna secretar Daniela IANCU: în grila de la Câmpina sunt salariile la gradaţia 0, 
fără vechime, de aceea par mai mici, în realitate sunt mai mari la Câmpina. 

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

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „EXTINDERE CANALIZARE PE STRADA 
TOPŞENILOR 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. 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
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La punctul 4 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre aprobarea asigurării 
cofinanţării obiectivului de investiţie ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU 
PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ”MODERNIZARE STRADA PLAIUL 
CORNULUI DIN PCT.PODU-LAT - LA POARTĂ MĂNĂSTIRE +100 METRI 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 6 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ”ÎMBUNĂTĂŢIREA REŢELEI DE 
DRUMURI DE INTERES LOCAL: STR. PREOT PROVINCEANU, STR. GRĂDINIŢEI, STR. 
PRIMĂVERII, STR. MARIN PREDA, STR. ING. ION NISTORICĂ ŞI ALEEA TRANDAFIRILOR, 
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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Domnul primar : Ar trebui să explic aceste 4 hotărâri privind cofinanţarea lucrărilor. 

Cele 4 obiective de investiţii fac parte din cele 7 pe care le-am depus la MDRAPFE pentru 
finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Trei proiecte nu au fost incluse (sediu 
primărie, hidranţi şi iluminat public) dar au fost aprobate cele mai importante şi necesare 
urgent. Proiectul de canalizare str.Topşeni, împreună cu proiectul PNDR care include canalizare 
pe 3 străzi – vor asigura infrastructura de apă uzată pe 95% din teritoriul comunei. Avem într-
adevăr probleme cu staţiile de pompare, sunt foarte supărat; căutăm soluţii de rezolvare a 
acestora. Grădiniţa cu program prelungit este un obiectiv f. important – ne dorim să creştem 
natalitatea în localitate. Lucrarea de modernizare a str. Topşeni de la poartă mănăstire până în 
Podu-Lat va rezolva o parte din acest drum care duce la Straişte, un obiectiv important; ne mai 
rămâne de executat cca. 200 m.l. Lucrarea de modernizare 5 străzi (str. Preot Provinceanu, str. 
Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor) este 
lucrare în continuare, noi am prevăzut în bugetul iniţial 2017 sume pentru această lucrare, dar 
sumele vor fi redistribuite la alte lucrări noi, aşa cum este lucrarea de restaurare a 
Monumentului Eroilor, pentru care avem deja elaborată documentaţia tehnică faza  DALI 
(documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie) şi pentru care am venit azi cu proiectul de 
hotărâre de aprobare a indicatorilor tehnico-economici. 
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La punctul 7 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. 

Doamna Irina BARBU, inspector : menţionez că Proiectul redactat în data de 24 iunie 
2017 a fost modificat, în sensul că obiectivul de invesţitii “DALI Monumentul Eroilor” s-a mutat 
la cap. cap.67.02 Cultură, recreere şi religie, având aceeaşi valoare.; aţi primit la comisie 
proiectul modificat. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au  formulat amendamente.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 8 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre aprobarea Raportului 

asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav 
pe semestrul I al anului 2017  - iniţiat de primar. Comisia de specialitate nr. 2 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 9 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
 

10.1. Se analizează cererea doamnei Elena IORGA înregistrată sub nr.5531/21.07.2017, care 
refacerea lucrării cadastrale 21990 (aferentă proprietăţii Mănăstirii din Cornu) şi lăsarea 
liberă a drumurilor de exploatare DE536 şi DE 532, astfel încât să îşi poată reactualiza 
lucrarea cadastrală a propriului teren (parcela 931) situat lângă terenul mănăstirii. 
Domnul primar: Aceste drumuri erau de fapt nişte poteci pentru animalele care mergeau în 
izlazul Cocoşatul; nu au fost drumuri propriu-zise. Fac parte din terenul pe care l-au atribuit în 
folosinţă grtauită pentru construcţia mănăstirii şi, ulterior, transferate în proprietatea 
mănăstirii. Dacă doreşte acces, trebuie să se adreseze mănăstirii, noi nu mai deţinem 
proprietatea. 
Domnul consilier Ioan MANTA: Înţeleg că nu mai are acces la terenul său; litigiul este cu 
mănăstirea. 
Domnul consilier Nicolae ZIDARU: Propun să îi răspundem conform celor previzate de domnul 
primar, pentru acces trebuie să se adreseze mănăstirii, care are dreptul de proprietate a acestor 
terenuri. 

Se supune la vot propunerea formulată de domnul consilier Nicolae ZIDARU: 
Voturi Pentru : 11  
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Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  

 
10.2. Se analizează cererea domnului Victor IORDAN, administrator al societăţii VIORVIC SRL, 
înregistrată sub nr.5472/26.07.2017, prin care se solicită aviz pentru program de lucru 
magazin comerţ predominat produse alimentare în satul Cornu de Jos, str. Liliacului, nr.849A, 
astfel “luni-duminică 7.30-23.00”.  
Doamna consilier Angelica IONESCU: De ce vine acum cu solicitare? Magazinul este deschis 
demult…. 
Domnul primar Cornel NANU: A avut o sesizare, nu are program de funcţionare aprobat. 
Doamna consilier Angelica IONESCU: Propun să se limiteze programul până la ora 22.00, aşa 
cum au toate celelalte magazine alimentare. Este o oră mai potrivită pentru un  magazin. 

Se supune la vot propunerea formulată de Doamna consilier Angelica IONESCU: 
Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 

 
10.3. Domnul primar Cornel NANU: Am o ofertă de la ziarul Prahova pentru publicarea de 
articole în ziar... Eu nu am cochetat niciodată cu astfel de publicitate; nici de televiziune nu am 
fost interesat. Vreau doar să vă prezint această ofertă de publicitate.  
Domnul consilier Iulian VOICA: Noi ne lăudăm prin fapte, nu prin ziare. 
 
10.4. Domnul consilier Ioan MANTA: Vreau să clarific opinia mea exprimată cu privire la 
salarizare- în Occident se câştigă mai mult prin ore suplimentare şi bonusuri de performanţă 
(mai puţin prin salariu). Salariile din grilele aprobate sunt foarte mari faţă de cele din privat 
dar sunt mici pentru a asigura un nivel de viaţă decent. 
Pentru domnul primar, vă rog să sprijiniţi echipa de fotbal cu un cilindru compactor pentru 
terenul de joc. Deasemenea, dacă se poate, nişte pietriş-mărgăritar pe aleea Mioriţei. 
Domnul primar Cornel NANU: Da, pentru ambele solicitări. 
 
10.5. Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Îl întreb pe domnul viceprimar dacă aţi fost la 
familia Ichim de la DN1, care avea rugămintea  să montaţi o lampă? 
Domnul viceprimar: Am fost, am verificat,  nu sunt stâlpi, nu este reţea de iluminat public. Sunt 
două soluţii:  
- să tragem un fir de la pasarela gara Breaza,  peste DN1, dar este greu de obţinut aprobare   
- să tragem de la restaurant, dar nu este suficient impuls; trebuie să venim cu stâlpi şi fir de pe 
strada Morii din Cornu de Sus (mai mult de 10 stâlpi). Costurile sunt mari .. 
Domnul consilier Nicolae ZIDARU: Poate o celulă fotovoltaică, numai în acel punct… 
Domnul consilier Ioan MANTA: Sau un branşament cu contor numai pentru acest punct… 
Domnul primar Cornel NANU: Voi încerca să obţin ofertă pentru lucrarea de alimentare de pe 
str. Morii până la DN1; luăm în calcul şi o baterie fotovoltaică. Vom analiza costurile pe toate 
variantele. 
 
10.6. Domnul consilier Ioan MANTA: Pasajul  de scurgere pe sub DN1 este complet colmatat? 
Nu s-ar putea face un pasaj subtern pentru trecerea persoanelor? 
Domnul primar Cornel NANU: În mare parte este colmatat. CNAIR a solicitat un certificat de 
urbanism pentru lucrarea de lărgire a DN-ului în aceea zonă şi noi am dat aviz  condiţionat de 
realizarea unui pasaj. Am forţat nota. Ne-au reclamat la Consiliul Judeţean şi s-a solicitat 
eliminarea acestei condiţii. Noi nu putem executa lucrări, numai CNAIR poate executa lucrări 
pentru DN1. 
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10.7. Domnul consilier Gabriel IANCU: În dreptul familiei Ichim s-a surpat DN-ul. A fost şi un 
accident… Credeţi că se va rezolva?  
Domnul primar Cornel NANU: Se va rezolva, au obţinut finanţare. 
 
10.8. Domnul consilier Marius IANCU: - Pe strada Bucureştii Noi există reţea de canalizare, dar 
se înlocuieşte, mai plătim taxele de branşare?  
             Domnul primar Cornel NANU: Nu. 

- La intersecţia str. Liliacului cu str. Carol I ar fi utilă o 
trece de pietoni; este o curbă periculoasă. Ar mai trebui o limitare de viteză pe strada Carol I, de 
la cimitir până la Biserică. Deasemenea, un semn de staţionare interzisă pe str. Carol I, în curbă. 
               Domnul primar: Avem mai multe solicitări pentru amplasare semn de staţionare 
interzisă. Dacă aprobăm una, trebuie să le aprobăm pe toate… 
 
10.9. Domnul consilier Marius IANCU: Am o propunere: să amplasăm mese de şah în parc. 
          Domnul primar: Să facem mai întâi restaurarea Monumentului Eroilor din parc. Vrem să 
demarăm un proiect de amenajare peisagistică lângă Sala de sport, acolo putem să amplasăm 
şi nişte mese de şah. 
 

 
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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