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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

 
PROCES-VERBAL, 

 
Încheiat astăzi, 28 februarie 2017, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 

ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.23 din data de 23 februarie 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 Nicolae TUDOR a expirat. 

Domnul consilier Iulian VOICA propune pe domnul consilier Ioan MANTA. 
Nu mai sunt alte propuneri, iar secretarul supune la vot propunerea făcută: 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Cu 13 voturi Pentru, s-a ales preşedintele de şedinţă pentru 3 şedinţe consecutive, 
Domnul Ioan MANTA, 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 9.01.2017; 
2. Proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă; 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr.72/2016 privind 

aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017  la nivelul comunei Cornu – iniţiat de 
primar; 

4. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
din  comuna Cornu în anul şcolar 2017-2018– iniţiat de primar; 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pe anul 2017, a listei  cuprinzând beneficiarii de ajutor social  precum şi persoanele care 
urmează  să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare– iniţiat de primar; 

7. 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 lunile decembrie 2016-ianuarie 2017– 
iniţiat de primar; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de Amenjament pastoral pentru 
pajiştile aflate în proprietatea privată a comunei Cornu (izlazuri)– iniţiat de primar; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2017– 
iniţiat de primar; 

10. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului pentru serviciul de salubritate prestat 
de către. Floricon Salub S.R.L. persoanelor fizice şi juridice din comuna Cornu – iniţiat de 
primar; 

11. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor 
profesionale individuale pentru  secretarul comunei pentru anul 2016– iniţiat de primar; 

12. Alte probleme probleme care se supun dezbaterii Consiliului local. 
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Preşedintele şedinţei întreabă dacă mai sunt şi alte probleme pentru ordinea de zi.   
Doamna secretar Daniela IANCU propune completarea ordinii de zi cu încă trei proiecte 

de hotărâri iniţiate de primarul comunei Cornu, şi anume: 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

documentaţiei faza proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiţii  ”COPERTINĂ PENTRU BAZA 
SPORTIVĂ” în comuna Cornu, judeţul Prahova; 

- Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii  „EXTINDERE 
CANALIZARE PE STRADA TOPŞENILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii  ”Hidranţi în sat 
Cornu de Jos comuna Cornu, judeţul Prahova”. 

 Întrucât nu mai sunt alte propuneri, ordinea de zi, completată cu cele trei proiecte,  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 9.01.2017.  
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 modificarea 

anexei la Hotărârea nr.72/2016 privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2017  la nivelul comunei Cornu – 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 organizarea reţelei 

şcolare a unităţilor de învăţământ din  comuna Cornu în anul şcolar 2017-2018– iniţiat 
de primar. 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 5 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu 
handicap grav pe semestrul II al anului 2016– 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. 
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Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 6 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea planului 

de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2017, a listei  cuprinzând beneficiarii de 
ajutor social  precum şi persoanele care urmează  să efectueze acţiuni şi lucrări de 
interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 ale 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 7 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 lunile decembrie 2016-ianuarie 2017. Comisiile de 
specialitate nr. 1 şi 2 ale 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 8 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi 
gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2017. Comisiile de specialitate nr. 1 şi 3 ale 
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 9 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind ajustarea 

tarifului pentru serviciul de salubritate prestat de către Floricon Salub S.R.L. 
persoanelor fizice şi juridice din comuna Cornu – iniţiat de primar. 

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

Este invitat în sala de şedinţe domnul Niculai SVEICA, director la Flricon Salub SRL 
Câmpina, pentru a explica solicitarea societăţii. 

Înscrieri la cuvânt:  
Domnul consilier Nicolae ZIDARU: eu propun să susţinem propunerea domnului primar 

din referat, să menţinem tariful la pers.fizice şi să majorăm tarifele numai la pers.juridice. 
Domnul consilier Ioan MANTA: La calculul de justificare a majorării tarifelor aţi utilizat 

nr.de 2900 de abonaţi? Aveţi în vedere şi sumele pe care le veţi primi de primărie pentru cei care 
nu au contracte şi vor plăti taxe speciale? Tarifele dvs.la Cornu sunt foarte mari comparativ cu 
tarifele de operare care se încasează la alte localităţi. Câte maşini/tone ridicaţi de la Cornu 
sâmbăta? Care este cantitatea într-o lună? 
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Domnul director Niculai SVEICA: Sunt cel puţin 4 maşini de câte 26 tone şi 2 maşini mai 
mici pentru sectoarele de drum înguste. Cantitatea de gunoi menajer diferă de la lună la lună. Nu 
am luat în calcul sumele pe care spuneţi că le vom primi de la primărie. Nu ştim câte persoane vor 
plăti şi câte vor face contracte. Cetăţenii nu pot fi obligaţi să facă contracte.. nici de noi nici de 
dvs. Legea a venit să ne ajute în acest sens.. cu taxa specială, dar este de durată. Aplicarea HCL cu 
taxa specială nu este simplă. Până în prezent am reuşit să identificăm împreună cu primăria 461 
de gospodării care nu au contracte. Le-am trimis notificări să vină la contractare, până la data de 
23 martie 2017. După această dată, uremază să stabiliţi gospodăriile care vor plăti taxa specială. 
Dacă vom avea un număr mai mare de utilizatori, atunci vom recalcula cheltuielile noastre la 
acel număr. Până atunci, noi prestăm servicii pentru 1474 gospodării, cca.2900 de persoane.  

Domnul consilier Ioan MANTA: Nu este clar ce se va întâmpla cu taxa de 80 lei/mc… se 
pare că o vom plăti tot noi. În aceste condiţii, costurile vor fi tot mai mari pentru cetăţeni. 

Domnul director Niculai SVEICA: referitor la această taxă – nu va fi inclusă în tarif. Se va 
plăti separat, de fiecare persoană fizică sau juridică, în funcţie de cantitatea de deşuri. Se 
lucrează la modificarea legii…. Să vedem ce se va stabili. 

 Domnul primar Cornel NANU: Noi am parcurs etapele stabilite prin HCL. Am identificat 
gospodăriile fără contracte. S-au notificat. Urmează să stabilim persoanele care vor plăti taxa 
specială stabilită de consiliul local. Dar nu va fi uşor. Sunt multe cazuri în care nu locuieşte 
nimeni la respectivele adresr… sunt cazuri sociale, sau cazuri cu familii plecate în străinătate. 
Vom vedea. 

Doamna consilier Domnica CHIRICĂ solicită permisiunea de a părăsi şedinţa, având o 
urgenţă la serviciu. Preşedintele de şedinţă îi acordă permisiunea de a pleca. 

Deoarece s-au făcut mai multe propuneri, Preşedintele de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre, pe articole. 

Art.1 este respins, astfel : 
Voturi Pentru : 4  
Voturi Împotrivă : 1 
Abţineri : 7.  
Art.2 – este aprobat, astfel : 
Voturi Pentru : 7  
Voturi Împotrivă : 5 
Abţineri : 0.  
Art.3 – este aprobat, astfel : 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2.  
 
La punctul 10 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

proiectului de Amenjament pastoral pentru pajiştile aflate în proprietatea privată a 
comunei Cornu (izlazuri)– 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 11 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind propunerea 

calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru  secretarul 
comunei pentru anul 2016– 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  
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Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 12 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic, aferentă 
obiectivului de investiţii  ”COPERTINĂ PENTRU BAZA SPORTIVĂ” 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 13 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă 
obiectivului de investiţii  „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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 14 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  ”Hidranţi în sat Cornu de Jos 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 15 de pe ordinea de zi se prezintă Raportul privind stadiul înscrierii datelor 

în registrul agricol în anul 2016, elaborat de inspectorii cu atribuţii în completarea şi ţinerea la 
zi a registrelor agricole. Nu sunt întrebări. 

 
Se trece la  punctul 16 pe ordinea de zi, Diverse. 

16.1. Se analizează cererea depusă de JCPM Residential SRL Bucureşti prin care s-a solicitat 
asigurarea unui acces la terenurile pe care le deţine în zona Lăcşoare – Valea Oprii, pentru a 
construi pensiune agroturistică, cu fonduri europene. 

Domnul primar Cornel NANU: Este vorba despre o enclavă în izlazul Lăcşoare. Se doreşte 
acces la un drum de exploatare.. Nu ştiu dacă va fi suficient pentru a obţine finanţare din fonduri 
europene.  Este teren în domeniul privat al comunei ; nu sunt utilităţi, nu are energie electrică, nu 
are apă... Noi dorim să încurajăm astfel de investiţii, putem fi de acord cu o servitute de trecere..cu 
afectarea minimă a izlazului, dar să suporte solicitantul toate cheltuielile.   

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnul primar. 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2 (Gabriel IANCU şi Dan ALEXANDRU).  
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16.2. Se analizează cererea depusă de directorul Şcolii gimnaziale Cornu, privind alocarea de 
fonduri de la bugetul local pentru reparaţii şi dotări la unităţile de învăţământ.  
Domnul primar Cornel NANU: Am vrut să o invit pe doamna director la această şedinţă dar am 
uitat. Lucrările de întreţinere a unităţilor şcolare sunt în responsabilitatea dânsei. Domnii 
consilieri desemnaţi în Consiliul de administraţie a şcolii au lipsit de la şedinţă iar doamna 
director şi-a permis să afirme că primăria şi Consiliul local nu susţin financiar şcoala, că nu are 
bani din cauza noastră. Fondurile la învăţământ sunt alocaţe de Ministerul Învăţământului – atât 
cheltuieli de personal cât şi pentru întreţinere, cheltuieli materiale. În anii 2015-2016 şcoala a 
restituit sumele pe care nu le-a cheltuit iar acum solicită de la bugetul local. O să includem ceva în 
bugetul local, pentru una din lucrări (tâmplărie sau zugrăveli) dar nu pentru toate; Este adevărat 
că în ultimii ani nu am mai investit dar vă reamintesc că în urmă cu cca.10 ani am efectuat toate 
lucrările necesare la cele trei unităţi de învăţământ: reparaţii, dotări, mobilier nou, tâmplărie, 
reparaţii capitale, garduri, iluminat, modernizări, grupuri sanitare cu dotări moderne, etc..... 
Trebuie doar să fie întreţinute şi reparate. Este păcat că nu se fac lucrări de întreţinere în fiecare 
an, se restituie banii la bugetul de stat şi apoi  se solicită de la bugetul local. Nu înţeleg de ce nu 
mergeţi la şedinţele Consiliului de Administraţie. Eu voi merge în prima şedinţă la şcoală să 
vedem ce se întâmplă. 
Doamna Daniela CHIŢU, director executiv: deoarece s-au restituit sumele necheltuite, anul 
următor s-au diminuat alocările de la bugetul de stat. Doamna director nu a achizionat produsele 
şi serviciile de care avea nevoie, deşi i-am comunicat să nu restituie banii, să cumpere ce le trebuie 
- măcar la sfârşitul anului.  
 
16.3.Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Am două probleme de ridicat: 

a) Pe aleea Merilor nu s-au pus becurile arse nici acum; nici pe aleea Uzinei. 
b) La cazanul de ţuică la Savu – vecinii spun că nu s-a luat borhotul din curte;  vine căldura şi 

vor fi probleme . 
 
Domnul primar Cornel NANU: vă anunţ că avem o invitaţie de la localitatea înfrăţită cu noi din  
Murs-Erigne(Franţa), pentru luna iunie, să trimitem o delegaţie din partea comunei Cornu. Vă 
rog să mă anunţaţi cine doreşte să meargă. 
 
 

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

                                                          
 

                                                      Preşedintele de şedinţă, 
                   Ioan MANTA  
 
 

  Contrasemnează 
                                Secretarul comunei Cornu, 
                                                                                                                                      Daniela IANCU 
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