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ROMÂNIA																																																																																																																																						
JUDEŢUL	PRAHOVA																																																																																																								
CONSILIUL	LOCAL	AL	COMUNEI	CORNU				

																					
PROCES‐VERBAL,	

	
Încheiat	 astăzi,	 27.08.2015,	 de	 către	 secretarul	 comunei	 Cornu,	 la	 şedinţa	

extraordinară	a	Consiliului	Local,	convocată	de	îndată	de	primarul	comunei,	domnul	Nanu	
Cornel,	prin	Dispoziţia	nr.115	din	data	de	24.08.2015.	

Secretarul	comunei	Cornu	face	apelul	nominal,	 rezultând	că	 la	şedinţă	participă	un	
număr	de	12	consilieri	din	totalul	de	13,	conform	registrului	de	prezenţă	şi	constatând	că	
aceasta	 este	 legal	 constituită.	 Lipseşte	 domnul	 consilier	 Nicolae	 IONESCU	 (plecat	 în	
concediu).	

Sunt	prezenţi	 la	şedinţă:	domnul	Cornel	Nanu,	primarul	comunei	Cornu	şi	doamna	
Daniela	CHIŢU,	director	executiv	Primăria	Cornu.	

D‐na	Daniela	IANCU	invită	pe	d‐nii	consilieri	să	 facă	propuneri	pentru	desemnarea	
unui	preşedinte	de	şedinţă,	având	în	vedere	faptul	că	preşedintele	de	şedinţă	în	funcţie	este	
plecat	în	concediu.	

Domnul	consilier	Nicolae	SAVU	propune	pe	domnul	consilier	Iulian	VOICA.	
Nu	 mai	 sunt	 alte	 propuneri,	 iar	 secretarul	 supune	 la	 vot	 propunerea	 făcută	 de	

domnul	SAVU:	
Voturi	Pentru	:	12		
Voturi	Împotrivă	:	0	
Abţineri	:	0		
Cu	12	voturi	Pentru,	s‐a	ales	preşedintele	de	şedinţă	pentru	3	şedinţe	consecutive,	în	

persoana	 domnului	 Iulian	 VOICA,	 care	 preia	 conducerea	 lucrărilor	 şedinţei	 şi	 dă	 citire	
ordinii	 de	 zi	 a	 acesteia,	 aşa	 cum	 a	 fost	 propusă	 de	 iniţiator,	 completată	 cu	 hotărârea	 de	
numire	a	unui	nou	preşedinte	de	şedinţă:	

1. Aprobarea	procesului‐verbal	al	şedinţei	Consiliului	Local	al	comunei	Cornu	din	data	
de	26	iunie	2015;	

2. Proiect	de	hotărâre	privind	numirea	Preşedintelui	de	şedinţă;	
3. Proiect	 de	 hotărâre	 privind	 aprobarea	 aderarii	 UAT	 CORNU,	 judeţul	 Prahova	 la	

asociaţia	«Grupul	de	Acţiune	Locală	Colinele	Prahovei	»	;	
4. Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	cumpărării	unui	teren;	
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	iunie	2015;	

6. 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	2015;	

7. Proiect	de	hotărâre	privind	rectificarea	bugetului	local	pe	anul	2015;	
8. Proiect	 de	hotărâre	privind	 aprobarea	Raportului	 asupra	 activităţii	 desfaşurate	de	

asistenţii	personali	ai	persoanelor	cu	handicap	grav	pe	semestrul	I	al	anului	2015;			
9. Diverse	probleme	ale	comunei.		
		

	
	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	(unanimitate).	
	
La	primul	punct	al	ordinii	de	zi	se	supune	dezbaterii	procesul‐verbal	al	şedinţei	

din	data	de	26.06.2015.		
Nu	sunt	observaţii	sau	înscrieri	la	cuvânt:	
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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).			

	
Se	 trece	 la	punctul	3	 pe	 ordinea	 de	 zi:	Proiect	de	hotărâre	privind	 aprobarea	

aderarii	UAT	CORNU,	 judeţul	Prahova	 la	 asociaţia	 «Grupul	 de	 Acţiune	 Locală	 Colinele	
Prahovei	».	

Comisia	de	specialitate	nr.	1	a	Consiliului	local	prezintă	aviz	favorabil	la	acest	proiect	
de	hotărâre.	

Înscrieri	la	cuvânt:	
Domnul	consilier	Marius	IANCU:	intenţionăm	să	depunem	proiecte	pe	GAL?	
Domnul	 primar	 Cornel	 NANU	 :	Da.	 Acesta	 este	motivul	 pentru	 care	 am	 propus	 să	

aderăm	 la	acest	GAL.	Este	vorba	de	proiecte	cu	o	valoare	mai	mică,	dar	am	considerat	că	şi	
acestea	 sunt	bune	pentru	 comuna	noastră;	până	 în	prezent	am	derulat	proiecte	mari	 şi	nu	
avem	suficient	personal	pentru	a	derula	mai	multe	proiecte	simultan.	

Nu	s‐au	formulat	amendamente.	Nu	mai	sunt	alte	întrebări.	Preşedintele	de	şedinţă	
supune	la	vot	proiectul	de	hotărâre.	

Voturi	Pentru	:	12		
Voturi	Împotrivă	:	0	
Abţineri	:	0.		

	
La	punctul	4	pe	ordinea	de	zi:	Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	aprobarea	

cumpărării	unui	teren.	
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	 5	 pe	 ordinea	 de	 zi:	 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	2015.	

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.		
	
Se	 trece	 la	punctul	6	 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	II	pe	anul	2015.	

Comisia	de	specialitate	nr.	1	a	Consiliului	local	prezintă	aviz	favorabil	la	acest	proiect	
de	hotărâre.	
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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:	Proiect	de	hotărâre	privind	rectificarea	bugetului	

local	pe	anul	2015.	
Comisia	de	specialitate	nr.	1	a	Consiliului	local	prezintă	aviz	favorabil	la	acest	proiect	

de	hotărâre.	
S‐au	înscris	la	cuvânt:	
Domnul	consilier	Dan	ALEXANDRU:		propun	să	votăm	pe	articole	acest	proiect.	
Preşedintele	 de	 şedinţă	 supune	 la	 vot	 propunerea	 domnului	 consilier	 Dan	

ALEXANDRU.	
Voturi	Pentru	:	3	(Gabriel	IANCU,	Dan	ALEXANDRU,	Mariana	RADU)	
Voturi	Împotrivă	:	8	
Abţineri	:	1	(Ion	PAVEL).		
Domnul	 consilier	 Gabriel	 IANCU:	 doresc	 să	 întreb	 despre	 ce	 e	 vorba	 cu	 investiţia	

Modernizare	 şi	 reabilitare	 str.Gărdiniţei,	 Primăverii,	 Marin	 Preda,	 Ion	 Nistorică,	 Nouă,	
Trandafirilor,	Alunilor..?	

Domnul	 primar	 Cornel	 NANU:	 este	 vorba	 de	 o	 diferenţă	 de	 plătit	 la	 investiţia	
existentă,	finalizată	şi	recepţionată.		

Domnul	consilier	Gabriel	IANCU:	strada	Morii	este	finalizată?	
Domnul	 primar	 Cornel	 NANU:	 este	 finalizată	 investiţia	 de	 canalizare	 şi	 reparaţii	

etapa	 I.	 Urmează	 să	 efectuăm	 o	 nouă	 investiţie	 care	 este	 în	 faza	 de	 proiectare	 pentru	 a	
continua	strada	Morii.	

Domnul	consilier	Nicolae	TUDOR:	văd	că	aţi	inclus	la	lucrări	noi	Reparaţii	şi	asfaltare	
Va	Rea	şi	Pomilor.	Se	fac	în	acest	an?	

Domnul	primar	Cornel	NANU:	sunt	lucrări	pe	calamităţi,	ce	se	vor	executa	pe	etape.	În	
acest	an	 vom	 executa	 în	 regim	de	urgenţă	 consolidări	 în	 cele	două	 zone	grav	afectate.	Nu	
avem	bani	să	executăm	în	întregime	cele	2	investiţii.	

Domnul	consilier	Marius	IANCU:	eu	propun	ca	la	art.	3	din	Hotărâre	să	se	completeze	
astfel:	stabilirea	salariilor	se	face	prin	dispoziţie	a	primarului,	în	conformitate	cu	OG	27/2015.	

Doamna	 secretar	 Daniela	 IANCU	 :	 dispoziţia	 primarului	 se	 emite	 în	 baza	 unor	
temeiuri	juridice	pentru	a	fi	valabilă,		deci	va	conţine	în	dispozitiv	inclusiv	OG	27/2015.	

Întrucât	nu	mai	sunt	alte	 întrebări,	preşedintele	de	şedinţă	supune	la	vot	proiectul	
de	hotărâre.	

Voturi	Pentru	:	8		
Voturi	Împotrivă	:	0	
Abţineri	:	4	(Gabriel	IANCU,	Dan	ALEXANDRU,	Mariana	RADU,	Nicolae	SAVU).		
	
La	punctul	8	pe	ordinea	de	zi:	Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	Raportului	

asupra	activităţii	desfaşurate	de	asistenţii	personali	ai	persoanelor	cu	handicap	grav	
pe	semestrul	I	al	anului	2015.	

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	:	12		
Voturi	Împotrivă	:	0	
Abţineri	:	0.		
	



 4  
 

	
	
Se	trece	la		punctul	9	pe	ordinea	de	zi,	Diverse.	
	

9.1.Se	 analizează	 cererea	 d‐nei	 Elena	 GAVRILESCU	 privind	 deschiderea	 unui	 magazin	
general	 şi	 bar	 	 în	 satul	 Cornu	 de	 Sus,	 strada	 Mihai	 Viteazul	 nr.30A	 şi	 programul	 de	
funcţionare.	 Nu	 sunt	 întrebări,	 iar	 preşedintele	 de	 şedinţă	 supune	 la	 vot	 solicitarea	 de	
acordare	aviz	de	funcţionare	şi	programul	de	lucru.	

Voturi	Pentru	:	11		
Voturi	Împotrivă	:	0	
Abţineri	:	1(Angelica	IONESCU).	

9.2. Se	analizează	adresa	d‐lui	Petre	POPA,	prin	 care	 se	 solicită	mutarea	platformei	de	
gunoi	din	 spatele	blocurilor	 cu	2	m,	 astfel	 încât	 să	 aibă	 acces	prin	poartă	de	 intrare	deja	
existentă	în	comun	cu	fratele	său	Vasile	POPA.	

Domnul	consilier	Iulian	VOICA:	domnul	Popa	a	mai	făcut	solicitări	pentru	a	crea	drum	
de	acces	pe	domeniul	public	şi	acestea	au	fost	respinse	până	în	prezent.	Propun	a	se	respinge	
şi	 această	 nouă	 solicitare,	 având	 în	 vedere	 că	 lângă	 terenul	 său	 	 nu	 este	 un	 drum	 public.	
Propunerea	domnului	consilier	este	supusă	la	vot:	

Voturi	Pentru	:	12		
Voturi	Împotrivă	:	0	
Abţineri	:	0.	

	
9.3. Domnul	consilier	Dan	ALEXANDRU:	De	nenumărate	ori	am	adus	 în	atenţie	o	

problemă:	 începe	 şcoala	 şi	nu	 s‐a	 rezolvat	accesul	 la	drum	pentru	 familia	 Ichim	pe	 strada	
Morii.	Au	3	copii	care	merg	la	şcoală	şi	nu	pot	merge	prin	noroi.	Să	încercăm	să	mai	aducem	
nişte	balast	pentru	a	facilita	accesul	la	drum.	
	Domnul	primar	Cornel	NANU:	am	dus	balast	în	zona	aceea	şi	vom	încerca	să	mai	ducem,	dar	
nu	putem	să	balastăm	grădinile	oamenilor.	
	

9.4. Domnul	 consilier	 Ştefan	 CÎRCIU:	 pe	 strada	 –	 aleea	 Democraţiei	 este	 o	
problemă	cu	instalaţia	electrică,	obturată	de	ramurile	pomilor.	Ar	trebui	realizată	o	investiţie	
pe	această	stradă,	chiar	cu	o	torsadare.	
	Domnul	viceprimar	Nicolae	SAVU:	chiar	săptămâna	trecută	am	toaletat	ramurile	pe	această	
stradă,	cu	maşina	noastră	de	intervenţie.	Pentru	arborii	de	mai	mare	înălţime	am	solicitat	o	
maşină	de	pompieri	 şi	vom	 intra	să	continuăm	acţiunea	de	 toaletare	a	pomilor	de	pe	aleea	
Democraţiei.	
	

9.5. Domnul	consilier	Gabriel	IANCU:		
În	satul	Cornu	de	Sus,	stâlpii	de	 iluminat	public	sunt	 încărcaţi	cu	multe	 fire	 şi	cabluri,	mare	
parte	din	acestea	nefiind	utilizate.	Ar	 trebui	discutat	 cu	deţinătorii	pentru	a	 fi	dezafectate,	
deoarece	arată	inestetic.	
	Am	 apreciat	 că	 s‐a	 realizat	 gardul	 în	 punctul	 Burloiu,	 dar	 este	 necesară	 şi	 o	 toaletare	 a	
pomilor	din	interiorul	terenului.	
	Ref.	la	lucrarea	de	pe	strada	Morii	tot	nu	sunt	mulţumit	cu	reparaţia	făcută	–	s‐a	făcut	numai	
un	petic	de	asfalt;	aţi	promis	că	în	perioada	de	garanţie	constructorul	va	efectua	reparaţiile;	
nu	ştiu	cum	s‐a	făcut	recepţia	lucrării.	Dvs.	vă	place	cum	arată	strada?	
Ce	puteţi	 să	ne	 spuneţi	despre	 staţia	de	agregate	amplasată	pe	 terenul	 de	 lângă	 staţia	de	
epurare?	Este	amplasată	legal	aceea	balastieră?	Au	pus	şi	un	banner	de	informare.	
	Domnul	primar	Cornel	Nanu:		
Ref.	la	stâlpii	din	Cornu	de	Sus,	vom	verifica	cele	semnalate.	
Ref.	la	punctul	Buroiu	–	voi	dipune	cosirea	şi	curăţirea	terenului.		
Strada	Morii	–	constructorul	a	efectuat	plombarea	în	zona	respectivă,	dar	proiectul	nu	a	avut	
şi	asfaltarea	 străzii.	Acolo	unde	 s‐a	 lăsat	 terenul	 (canalizare)	 s‐a	 reparat.	Este	un	drum	 la	
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care	s‐a	lucrat	la	o	adâncime	de	4,5	m	pt.	reţeaua	de	canalizare;	se	va	mai	lăsa.	Ştim	că	sunt	
probleme	pe	strada	Morii	şi	pe	altele,	ca	urmare	a	introducerii	reţelei	de	canalizare,	dar	avem	
în	lucru	un	proiect	de	modernizare	a	acestor	străzi,	ce	va	cuprinde		reparaţii	complete.	
Referitor	la	balastieră	–	nu	este	o	staţie	de	agregate.	Este	o	firmă	de	construcţii	din	comuna	
Cornu		‐	le‐am	dat	voie	să	ţină	pe	acel	teren	materialele,	până	îşi	găsesc	un	punct	de	desfacere.	
Este	vorba	de	o	perioadă	scurtă.	

9.6. Domnul	 consilier	 Ion	 PAVEL:	 ar	 trebui	 să	 punem	 nişte	 limitări	 de	 tonaj	 pe	
anumite	 străzi,	mai	ales	 după	 ce	 le	modernizări	 şi	 reparăm?	Traficul	 cu	maşinile	 cu	 tonaj	
mare	deterioreză	repede	străzile.	
Domnul	primar	Cornel	Nanu:	trebuie	să	ne	gândim	în	ce	condiţii	se	poate	limita,	pe	ce	străzi,	
...	

9.7. Domnul	 consilier	 Ioan	 MANTA:	 propun	 să	 iniţiem	 un	 proiect	 de	 hotărâre	
pentru	limitarea	vitezei,	să	amplasăm	relantisoare	în	interiorul	localităţii	.	

	
9.8.									Domnul	consilier	Marius	IANCU:	primăria	poate	face	ceva	cu	acele	case	sinistre,	

cu	garduri	sinistre?Mă	refer	la	casa	Chiţulescu,	Rona,	Mirel?	Deasemenea,		pe	străzile	laterale	
din	comună,	putem	rezolva	şanţurile	şi	iarba	de	pe	şanţuri?	.	

Domnul	primar	Cornel	Nanu:	sunt	nişte	case	lăsate	în	ruină,	dar	este	foarte	greu	să	găsim	
moştenitorii	 proprietari.	 Referitor	 la	 şanţuri,	 proprietarii	 sunt	 obligaţi	 să	 efectueze	
desfundarea	 şanţurilor	 din	 dreptul	 proprietăţii.	 Noi	 curăţim	 numai	 zonele	 unde	 nu	 sunt	
proprietari	particulari.	

	
9.9.	 Este	 invitat	 în	 sala	 de	 şedinţe	 domnul	Niculai	 SVEICA,	 director	 la	 SC	 Floricon	

Salub	SRL	Câmpina	–	care	a	fost	convocat	pentru	a	inform	Consiliul	despre	actele	normative	
şi	procedurile	de	instituire	a	taxelor	de	salubritate.		

Domnul	Niculai	SVEICA:	Vă	salut.	Pe	scurt,	legislaţia	în	vigoare	cu	privire	la	protecţia	
mediului	şi	salubrizarea	localităţilor,	armonizată	cu	directivele	europene	în	domeniu,	impune	
stabilirea	 unor	 taxe	 speciale	 pentru	 gospodăriile	 care	 nu	 vor	 să	 încheie	 contracte	 cu	
operatorii	 de	 salubritate(Legea	 nr.101/2006,	 republicată).	 Procedura	 este	 următoarea:	
identificarea	 persoanelor	 care	 locuiesc	 permanent	 în	 localitate,	 identificarea	 celor	 care	 nu	
sunt	 în	evidenţă	cu	contracte	de	salubritate	 şi	 impnerea	 taxelor	speciale	pentru	cei	care	nu	
figurează	 în	 aceste	 evidenţe.	 ANRSC	 a	 început	 să	 efectueze	 controale	 la	 autorităţe	 locale	
pentru	a	verifica	dacă	se	aplică	aceste	prevederi	legale.	

Domnul	primar	Cornel	Nanu:	legea	stabileşte	în	sarcina	autorităţilor	locale	instituirea	
acestei	taxe	speciale,	încasrea	şi	plata	acestora	către	operatorul	de	salubritate	care	efectează	
servicii	pe	raza	teritorială.	

	
	

Întrucât	nu	mai	sunt	alte	puncte	pe	ordinea	de	zi	şi	nici	înscrieri	la	cuvânt,	domnul	
Iulian	VOICA,	preşedintele	de	şedinţă,	declară	închise	lucrările	şedinţei.																																				 	
	 																								
	
	
																																																Preşedintele	de	şedinţă,	
	 	 	 																Iulian	VOICA	 	
	
	

		Contrasemnează	
	 	 	 	 	 	 	 																									Secretarul	comunei	Cornu	
																																																																																																																																						Daniela	IANCU	
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