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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU                                                                                     proiect 

PROCES-VERBAL, 
 

Încheiat astăzi, 27 septembrie 2016, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 
ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.127 din data de 22 septembrie 2016. 

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 motivat domnul Ioan MANTA(deplasare interes 
serviciu). Sunt prezenţi la şedinţă: domnul Cornel Nanu, primarul comunei Cornu, doamna 
Daniela CHIŢU, director executiv şi domnul Gheorghe BURLACU, director societate Utilităţi 
Apaserv Cornu. 

Domnul Nicolae SAVU, preşedintele de şedinţă ales în şedinţa din 24 iulie 2016, supune 
aprobării consilierilor ordinea de zi, aşa cum a fost formulată în convocator: 

1. Analiza şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
comunei Cornu din data de 21.07.2016; 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare aferente  lunilor iulie-august 
2016– iniţiat de primar; 

3. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.11/2016 privind 
aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor 
de cult în anul 2016– iniţiat de primar; 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii  
”DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ  CU PROGRAM PRELUNGIT 3 GRUPE ”  – 
iniţiat de primar; 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii  
”ILUMINAT PUBLIC – EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PRIN MODERNIZAREA SISTEMULUI DE 
ILUMINAT STRADAL – COMUNA CORNU – JUDEŢUL PRAHOVA”– iniţiat de primar; 

6. proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016– 
iniţiat de primar; 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de 
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2016– iniţiat de 
primar; 

8. proiect de hotărâre privind cererea depusă de doamna Ana-Luiza NICOLAE referitoare 
la efectuarea unui schimb de terenuri – iniţiat de primar;   

9. proiect de hotărâre privind modificarea modelului de steag al comunei Cornu , aprobat 
prin Hotărârea  nr. 77 /2015– iniţiat de primar; 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Talea la Asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 
„MĂGURA” – iniţiat de primar; 

11. proiect de hotărâre privind transformarea funcţiei publice vacante de inspector, grad 
profesional principal, în funcţia publică de inspector, grad profesional superior, cu încadrarea 
în numărul maxim de posturi aprobat– iniţiat de primar; 

12. alte probleme probleme care se supun dezbaterii Consiliului local. 
       Preşedintele şedinţei întreabă dacă mai sunt şi alte probleme pentru ordinea de zi. 

Primeşte de la secretarul comunei un nou proiect de hotărâre iniţiat de primar, privind 
asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării unui obiectiv de investiţii de 
interes public. Supune la vot introducerea acestui nou proiect de hotărâre pe ordinea de zi.  

Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
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Abţineri : 0 
 Întrucât nu mai sunt alte propuneri, se trece la  primul punct al ordinii de zi - se 

supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din data de 24 iunie 2016.  
Domnul consilier Gabriel IANCU: la punctul 16.3. eu am spus “Propun să facem o 

verificare şi măsurare a tuturor loturilor atribuite veteranilor de război” şi atât. Nu am spus 
“dacă nu au teren în plus atunci putem fi de acord cu schimbul propus” . Votez favorabil procesul-
verbal dacă se elimină ultima frază. 

Secretar: voi face corectura textului şi voi elimina ultima frază. 
Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2 (domnul Iulian VOICA şi domnul Sorin ISAR, deoarece nu au participat la 

şedinţa anterioară).  
 
 
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea burselor 

şcolare aferente  lunilor iulie-august 2016. 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.  
Domnul consilier Marius IANCU: de ce nu avem şi burse de merit? 
Doamna Daniela CHIŢU: nu se dau pe perioada vacanţei burse de merit; se pot acorda 

numai în baza unei proceduri elaborate de directorul şcolii şi aprobată de Consiliul de 
administraţie; 

Domnul consilier Marius IANCU: propun să fie atenţionat directorul şcolii să elaboreze 
procedură de acordare a burselor de merit şi pe perioada vacanţei. 
      Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului consilier Marius IANCU. 

Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 3 (Nicolae ZIDARU, Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU). 
 
 
La punctul 3 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr.11/2016 privind aprobarea alocării prin transfer a 
sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult în anul 2016. 
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 : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU). 
  
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de 
execuţie, aferentă obiectivului de investiţii  ”DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE 
GRĂDINIŢĂ  CU PROGRAM PRELUNGIT 3 GRUPE ”. 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. 
 
La punctul 5 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  ”ILUMINAT PUBLIC – EFICIENTIZARE 
ENERGETICĂ PRIN MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL – COMUNA 
CORNU – JUDEŢUL PRAHOVA”. 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 6 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016. Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului 
local prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre.  

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2 (Gabriel IANCU şi Dan ALEXANDRU).  
 
Se trece la punctul 7 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 2016. Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului local prezintă aviz 
favorabil la acest proiect de hotărâre.  

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 8 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind cererea depusă de 

doamna Ana-Luiza NICOLAE referitoare la efectuarea unui schimb de terenuri. Comisiile 
de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de 
hotărâre.  

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Marius IANCU: să se specifice că prin acest proiect se face schimb 

pentru suprafeţe egale  
Domnul consilier Gabriel IANCU: la un control se va pune un semn de întrebare de ce se 

face schimb între un teren de 500 cu unul de 300 m.p.. 
Doamna Daniela IANCU: doamna Ana-Luiza NICOLAE are acte şi cadastru vechi pt.o 

suprafaţă de 500 m.p. Ulterior s-a constatat suprapunerea parţială cu  terenul din patrimoniul 
privat al comunei, ceea ce a condus la o suprafaţă măsurată de numai 280 m.p. Schimbul se poate 
realiza, în condiţii legale, după efectuarea unor rapoarte de evaluare de către un evaluator 
autorizat ANEVAR pentru ambele terenuri. Aprobarea schimbului de terenuri se face printr-o 
hotărâre ulterioară, în baza măsurătorilor cadastrale actualizate la zi, a extraselor de carte 
funciară şi a rapoartelor de evaluare efectuate în condiţiile legii. 

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

Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
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Abţineri : 2 (Gabriel IANCU şi Dan ALEXANDRU).  
 
La punctul 9 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind modificarea 

modelului de steag al comunei Cornu , aprobat prin Hotărârea  nr. 77 /2015. Comisiile de 
specialitate nr. 1, 2 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.  
 
Se trece la punctul 10 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

aderării comunei Talea la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice 
pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „MĂGURA”. Comisia de specialitate 
nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre.  

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: în şedinţa trecută s-a acordat aviz de principiu, dar 

cu rezolvarea unor aspecte negative constatate, din partea Primăriei Talea; s-au rezolvat? 
Domnul Gheorghe BURLACU, director: autorităţile locale din Talea au alocat fondurile 

pentru realizarea împrejmuirilor în zonele de protecţie sanitară, contorizarea cişmelelor care se 
află pe izlazurile comunale, precum şi pentru rezolvarea scurgerilor de apă din preaplinul 
rezervorului de stocare.  

Nu mai 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 

transformarea funcţiei publice vacante de inspector, grad profesional principal, în 
funcţia publică de inspector, grad profesional superior, cu încadrarea în numărul maxim 
de posturi aprobat. Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la 
acest proiect de hotărâre.  

La solicitarea unor consilieri, doamna secretar explică necesitatea şi oportunitatea 
aprobării acestui proiect de hotărâre. Propunerea de transformare a acestei funcţii în cea de  
inspector, grad profesional superior este motivată de faptul că această funcţie poate fi 
ocupată de o persoană cu experienţă în domeniu, fiind asimilată statutului de arhitect-şef,  în 
condiţiile prevăzute de art.36 şi 361 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi 
urbansimul. Deasemenea, nivelul de salarizare este mai mare pentru o funcţie cu grad profesional 
superior, faţă de gradul principal. Postul este vacant, dar nu a fost ocupat până în prezent, deşi s-
a organizat concurs, în condiţiile legii. 

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

Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2 (Gabriel IANCU şi Dan ALEXANDRU).  
 
La punctul 12 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind asocierea 

comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării unui obiectiv de investiţii de 
interes public. 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.  
 
 
Se trece la  punctul 13 pe ordinea de zi, Diverse. 
 

13.1. Cererea unor locuitori de pe strada Pomilor, înregistrată sub nr.29/26.08.2016, prin care 
solicită continuarea lucrărilor de taluzare a şanţului erodat pe zona străzii şi instalarea unui 
hidrant în aceeaşi zonă. 
Domnul consilier Iulian VOICA: propun să răspundem favorabil cererii, se vor executa lucrările 
solicitate când vom dispune de finanţare. 
Domnul consilier Nicolae TUDOR: propun să se amplaseze hidrantul cât se poate de repede, iar 
lucrările la şanţ să se realizeze după ce se termină lucrările de canalizare pe strada Pomilor. 
Domnul primar Cornel NANU: lucrarea care s-a executat pe strada Pomilor a fost necesară 
pentru a stopa alunecarea de teren în zona respectivă. Pentru a continua lucrările este necesar un 
nou proiect, o altă investiţie.... În ceea ce priveşte hidranţii, sunt foarte multe zone în comună 
unde nu sunt hidranţi... pe strada Pomilor există hidrant, la intersecţia cu strada Valea Oprii.  
 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, iar Preşedintele de şedinţă supune la vot prima 
propunere, cea formulată de domnul consilier Iulian VOICA. 

Voturi Pentru : 8  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 4 (Nicolae TUDOR, Nicolae ZIDARU, Bogdan IONESCU şi Angelica IONESCU).  

 
13.2. Cererea domnului Băcioi Eugeniu, care solicită un spaţiu de 6 m.p. pentru a amplasa o 
rulotă dotată cu utilaje de curăţire a pernelor din fulgi, pene şi puf. 
Domnul consilier Iulian VOICA: are rentabilitate această activitate? 
Domnul consilier Nicolae TUDOR: are o rulotă la Câmpina şi merge. 
Domnul primar Cornel NANU: putem să fim de acord cu cererea cu plata unei taxe de utilizare 
zilnice, conform hotărârii de aprobare a impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016. Vom căuta un 
spaţiu potrivit. 
Domnul consilier Sorin ISAR: să nu fie în zona bulevardului, să fie într-o zonă mai retrasă .  

Preşedintele de şedinţă supune la vot cererea domnului Băcioi Eugeniu: 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 

13.3. Cererea d-nei Mihaela-Andreea GHEORGHIU, medic specialist medicină de familie, 
înregistrată sub nr.9736/12.09.2016, prin care solicită acordarea dreptului de folosinţă 
gratuită(comodat) pt. spaţiul în care funcţionează în prezent CMI Barbu Ramona urmând a 
prelua praxisul de la aceasta. Cererea este însoţită şi de soliocitarea d-nei dr. Ramona BARBU, 
înregistrată sub nr.10.043/22.09.2016- de a se aproba utilizarea spaţiului închiriat în 
contratură cu d-na dr. Mihaela-Andreea GHEORGHIU, fiind de acord cu predarea praxisului 
către aceasta, pentru a intra în contract individual cu CAS Prahova şi pentru a se asigura 
continuitatea serviciilor medicale către pacienţii din comuna Cornu, până la plecarea sa. 
Doamna secretar Daniela IANCU: în conformitate prevederile art.73 alin.(3) din Legea 
95/2006,privind reforma în domeniul sănătăţii republicată, preluarea activităţii unui praxis 
existent de către un alt medic de familie, în condiţiile încetării activităţii medicului titular, se face 
prin transmiterea patrimoniului de afectaţiune profesională deţinut către medicul care preia 
praxisul. Noul deţinător va aduce la cunoştinţa autorităţilor de sănătate publică teritoriale, 
caselor de asigurări de sănătate, respectiv pacienţilor, preluarea praxisului. Criteriile şi 
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metodologia de preluare sunt stabilite prin norme aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii 
nr.1322/2006. 
Domnul consilier Iulian VOICA: ar fi bine să o invităm pe doamna dr. la şedinţa viitoare, să o 
cunoaştem… 

Preşedintele de şedinţă supune la vot cererea d-nei Mihaela-Andreea GHEORGHIU: 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 

 
13.4. Cererea Asociaţiei Miere Sinceră, înregistrată sub nr.9519/1.09.2016, prin care solicită 
disponibilizarea unui teren în suprafaţă de cca.2000-3000 m.p. cu acces facil din DN1 pentru a 
dezvolta un proiect de antreprenoriat social “Fabricat în ţara lui Andrei”. 
Domnul primar Cornel NANU: în zona DN1 avem un teren lângă staţia de epurare, dar acesta ar 
fi mai util pentru o fabrică sau o unitate care să asigure crearea de noi locuri de muncă... Nu mai 
avem alte terenuri disponibile, care să fie potrivite cu solicitarea ... propun să amânăm luarea 
unei decizii pentru şedinţa viitoare, să-i invităm la şedinţă să ne explice ce înseamnă 
disponibilizarea unui teren şi care sunt avantajele dezvoltării unui astfel de proiect pentru 
comuna Cornu. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului primar: 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 

13.5. Cererea doamnei Dulgheru Elena-Andreea, care solicită aprobare funcţionare punct de 
lucru în comuna Cornu, str.Carol I, nr.704 pentru desfăşurare activităţi de coafură şi alte 
activităţi de înfrumuseţare, cu următorul program de funcţionare : de luni până vineri 8.00-
17.00, sâmbătă 8.00-14.00 . 

Nu sunt întrebări. Preşedintele de şedinţă supune la vot cererea doamnei Dulgheru 
Elena-Andreea: 

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

 
13.6. Domnul consilier Dan ALEXANDRU : am mai multe sesizări, pe care vreau să vi le aduc la 
cunoştinţă: 
 

a) Sunt nemulţumiri pe aleea Merilor; cetăţenii au făcut solicitări pentru asfaltare; s-a adus 
piatră mare care încurcă circulaţia; este o persoană cu handicap care locuieşte pe această 
alee.. 

b) Pe strada Carol I, în curbă la Cocorăşteanu, capacele de cămine sunt foarte jos, sunt 
practic nişte gropi în asfalt. La fel şi pe strada Sinăii. 

c) S-a făcut o lucrare pe strada Carol I, s-a pus un jalon în mijlocul străzii (la Valea Rea). Nu 
s-a remediat; 

d) Pe strada Murelor, unde s-a făcut şanţul, lăngă cămin s-a adâncit asfaltul, s-a făcut o 
groapă; 

e) Avem o propunere de la părinţii care vin în parc cu copiii, să se închidă circulaţia pe 
bulevard sâmbăta şi duminica (de la cabinetul veterinar până la primărie), pentru a 
proteja copiii; 

f) Mai sunt solicitări de la cetăţeni, pe anumite sectoare de drum unde se circulă cu viteză 
foarte mare (Baliţei-Bulevard, Valea Rea- Biserică); Propun să se amplaseze opritoare de 
circulaţie . 

Domnul primar Cornel NANU: vă răspund la unele probleme ridicate: 
a) Aleea Merilor este inclusă în proiectul de modernizare prin asfaltare; chiar azi am fost la 

Târgovişte pentru acest proiect, pentru care s-a semnat deja contractul de finanţare; 
b) referitor la capacele de cămine, vom lua măsuri de rezolvare a problemelor; 
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c) lucrarea a făcut-o societatea de apă-canal, de ce nu l-aţi întrebat pe domnul Burlacu, a 
fost aici… o să verificăm şi noi, 

d) Referitor la închiderea circulaţiei pe bulevard.. am mai avut propuneri de la consilieri în 
perioada 2000-2004 (Iancu Silviu, Diaconu Georgică). Dar nu am închis pentru că lumea 
ar fi zis că inchid circulaţia pentru mine, că eu am locuinţa pe bulevard. Eu nu am nimic 
împotrivă, vom relua discuţia în primăvară, să vedem care e soluţia optimă; 

e) Referitor la opritoare - nu este momentul potrivit, acum. Vine iarna şi vom avea nevoie ca 
drumurile să fie libere, pentru a intra cu buldo la deszăpeziri.. 

Domnul consilier Iulian VOICA : eu nu sunt de acord cu închiderea circulaţiei - copiii se joacă 
peste tot, ar trebui să închidem circulaţia pe toate străzile. 
Doamna consilier Angelica IONESCU : La Câmpina sunt foarte multe locuri de joacă, înconjurate 
de străzi, şi acestea nu sunt închise circulaţiei. Vă solicit să lăsaţi deschisă poarta la Grădiniţa din 
Cornu de Sus, copiii vor să meargă la locul de joacă din curtea grădiniţei. Ei nu mai au alt loc de 
joacă. 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU : eu am legat poarta la curtea grădiniţei; acolo vin şi copii 
mai mari, care nu-I lasă pe cei mici să se joace; este şi multă gălăgie… care deranjează locuitorii 
de pe stradă. 
Domnul primar Cornel NANU: vă rog să găsiţi dvs. un alt teren pe care să-l amenajăm ca loc de 
joacă pentru copii, în satul Cornu de Sus. Eu nu am găsit. 
 
13.7. Domnul consilier Nicolae ZIDARU : am avut o iniţiativă şi s-a aprobat prin Regulamentul 
de Organizare şi funcţionare a Consiliului local să se achiziţioneze legitimaţii şi însemne pentru 
consilierii locali. Vă rog să ne comunicaţi când se pune în aplicare. 
Domnul primar Cornel NANU: se va rezolva până la şedinţa viitoare. 
 
 

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

 
                                                      Preşedintele de şedinţă, 
                   Nicolae SAVU  
 
 

  Contrasemnează 
                                Secretarul comunei Cornu, 
                                                                                                                                      Daniela IANCU 
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