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ROMÂNIA																																																																																																																																						
JUDEŢUL	PRAHOVA																																																																																																								
CONSILIUL	LOCAL	AL	COMUNEI	CORNU				

proiect															
PROCES‐VERBAL,	

	
Încheiat	astăzi,	28.09.2015,	de	către	secretarul	comunei	Cornu,	la	şedinţa	extraordinară	

a	 Consiliului	 Local,	 convocată	 de	 primarul	 comunei,	 domnul	 Nanu	 Cornel,	 prin	 Dispoziţia	
nr.129	din	data	de	25.09.2015.	

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	Ştefan	CÎRCIU	(plecat	în	concediu).	

Sunt	 prezenţi	 la	 şedinţă:	 doamna	 Daniela	 CHIŢU,	 director	 executiv	 Primăria	 Cornu.	
Lipseşte	 domnul	 Cornel	 NANU,	 fiind	 plecat	 în	 delegaţie	 la	 Bruxelles–	 şedinţă	 Comitetul	
European	al	Regiunilor.	

Domnul	 Iulian	 VOICA,	 preşedintele	 de	 şedinţă,	 supune	 aprobării	 consilierilor	
introducerea	 unui	 nou	 proiect	 de	 hotărâre	 pe	 ordinea	 de	 zi,	 iniţiat	 de	 viceprimar,	 şi	 anume	
privind	 aprobarea	 indicatorilor	 tehnico‐economici	 şi	 a	 documentaţiei	 faza	 proiect	 tehnic‐
detalii	de	execuţie,	aferentă	obiectivului	de	investiţii	”Consolidare	strada	Pomilor	punct	Stoian‐
aleea	 Valea	 Rea,	 în	 comuna	 Cornu,	 judeţul	 Prahova”.	 Propunerea	 este	 aprobată	 de	 către	
Consiliul	local	cu	12	voturi	Pentru	(unanimitate).	

Preşedintele	 de	 şedinţă	 dă	 citire	 ordinii	 de	 zi	 a	 acesteia,	 aşa	 cum	 a	 fost	 propusă	 de	
iniţiator	primarul	comunei,	completată	cu	noul	proiect	de	hotărâre	iniţiat	de	viceprimar	:	
1. Aprobarea	procesului‐verbal	al	şedinţei	Consiliului	Local	al	comunei	Cornu	din	data	de	27	
august	2015;	
2. Proiect	 de	 hotărâre	 privind	 asocierea	 comunei	 Cornu	 cu	 judeţul	 Prahova	 în	 vederea	
realizării	unor	obiective	de	investiţii	de	interes	public:	lucrări	de	remediere	a	drumurilor	locale	
afectate	de	calamităţi	naturale	în	comuna	Cornu;	
3. Proiect	 de	hotărâre	privind	 aprobarea	preţului	 de	 cumpărare	 a	 terenului	 în	 suprafaţă	de	
2062	m.p.	şi	a	unui	drept	 indiviz	de	½	din	drumul	de	acces	 în	suprafaţă	de	28	m.p.,	 	 imobile	
situate	 în	 comuna	 Cornu	 satul	 Cornu	 de	 Jos,	 str.Topşenilor	 f.n,	 punct	 “Pe	 Coastă”,	 Tarla	 12,	
Parcela	422;	
4. Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	burselor	şcolare	aferente		lunilor	iulie‐august	2015;	
5. Proiect	de	hotărâre	privind	rectificarea	bugetului	local;	
6. Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	proiectului	modelului	de	steag	al	comunei	Cornu;	
7. Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	 indicatorilor	 tehnico‐economici	 şi	 a	documentaţiei	
faza	 proiect	 tehnic‐detalii	 de	 execuţie,	 aferentă	 obiectivului	 de	 investiţii	 ”Consolidare	 strada	
Pomilor	punct	Stoian‐aleea	Valea	Rea,	în	comuna	Cornu,	judeţul	Prahova”;	
8. 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	27.08.2015.		
Înscrieri	la	cuvânt:	
Domnul	 consilier	 Gabriel	 IANCU:	 de	 această	 dată	 doresc	 să	 felicit	 secretarul	 comunei	

pentru	modul	în	care	a	elaborat	procesul‐verbal	al	şedinţei.	
Preşedintele	şedinţei	supune	la	vot		procesul‐verbal.	
Voturi	Pentru	:	12		
Voturi	Împotrivă	:	0	
Abţineri	:	0.		
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Se	 trece	 la	 punctul	 2	 pe	 ordinea	 de	 zi:	 Proiect	 de	 hotărâre	 privind	 asocierea	
comunei	Cornu	cu	 judeţul	Prahova	 în	vederea	realizării	unor	obiective	de	 investiţii	de	
interes	public:	lucrări	de	remediere	a	drumurilor	locale	afectate	de	calamităţi	naturale	
în	comuna	Cornu.	

Comisia	de	specialitate	nr.	1	a	Consiliului	local	prezintă	aviz	favorabil	la	acest	proiect	de	
hotărâre.	Nu	s‐au	formulat	amendamente.	Nu	sunt	întrebări.	Preşedintele	de	şedinţă	supune	la	
vot	proiectul	de	hotărâre.	

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

	
La	 punctul	 3	 pe	 ordinea	 de	 zi:	 proiect	 de	 hotărâre	 privind	 aprobarea	 preţului	 de	

cumpărare	a	terenului	în	suprafaţă	de	2062	m.p.	şi	a	unui	drept	indiviz	de	½	din	drumul	
de	acces	 în	suprafaţă	de	28	m.p.,	 	 imobile	situate	 în	comuna	Cornu	satul	Cornu	de	 Jos,	
str.Topşenilor	f.n,	punct	“Pe	Coastă”,	Tarla	12,	Parcela	422.	

Comisiile	de	specialitate	nr.	1	şi	3	ale	Consiliului	local	prezintă	avize	favorabile	la	acest	
proiect	de	hotărâre.	

Înscrieri	la	cuvânt:	
Domnul	 consilier	 Gabriel	 IANCU:	 eu	 am	 vrut	 să	 vizionez	 înainte	 de	 şedinţă		

amplasamentul	 care	 face	 obiectul	 proiectului	 de	 hotărâre,	 însă	 nu	 am	 putut	 din	 cauza	 ploii	
abundente.	

Domnul	 consilier	 Dan	 ALEXANDRU:	 eu	 cunosc	 amplasamentul,	 însă	 cca.	 500	m.p.	 din	
acest	 teren	 este	 o	 râpă;	 Dacă	 se	 va	 construi	 bazinul	 de	 apă	 acolo,	 se	 va	 exercita	 o	 presiune	
enormă	asupra	terenului	(600	m.c.	apă)	şi	e	posibil	să	alunece	terenul.	

Domnul	 consilier	 Iulian	 VOICA:	 s‐a	 discutat	 problema	 acestui	 teren	 şi	 în	 şedinţa	
anterioară;	 proprietarul	 nu	 vrea	 să	 vândă	 numai	 parţial	 iar	 noi	 avem	 nevoie	 de	 acest	 teren	
pentru	 realizarea	 investiţiei;	aceasta	a	 fost	 soluţia	aprobată	 în	august;	proiectantul	a	efectuat	
studii	geo	pentru	ambele	amplasamente	propuse;	

Domnul	consilier	Gabriel	IANCU:	trebuia	să	 fie	ataşate	studiile	geo	 la	materialul	pentru	
şedinţă,	ca	să	votez	.	

Nu	 s‐au	 formulat	 amendamente.	 Preşedintele	 de	 şedinţă	 supune	 la	 vot	 proiectul	 de	
hotărâre.	

Voturi	Pentru	:	9		
Voturi	Împotrivă	:	0	
Abţineri	:	3	(Gabriel	IANCU,	Dan	ALEXANDRU,	Mariana	RADU).		
	
La	 punctul	 4	 pe	 ordinea	 de	 zi:	 Proiect	 de	 hotărâre	 privind	 aprobarea	 burselor	

şcolare	aferente		lunilor	iulie‐august	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.		
	
La	punctul	5	 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.	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.		
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Se	 trece	 la	 punctul	 6	 pe	 ordinea	 de	 zi:	 Proiect	 de	 hotărâre	 privind	 aprobarea	

proiectului	modelului	de	steag	al	comunei	Cornu.	
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.		
	
La	punctul	7	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	 ”Consolidare	strada	Pomilor	punct	Stoian‐aleea	Valea	Rea,	 în	
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	8	pe	ordinea	de	zi,	Diverse.	
	

8.1.Se	analizează	cererea	d‐nei	Ana‐Maria	NICOLAE,	medic	stomatolog,	privind	încheierea	unui	
nou	 contract	 de	 comodat	 pentru	 utilizarea	 Cabinetului	 stomatologic,	 pe	 o	 durată	 de	 15	 ani,	
astfel	 încât	 să	 poată	 depune	 un	 proiect	 pentru	 accesare	 fonduri	 europene	 în	 vederea	
modernizării	cabinetului	stomatologic	din	comuna	Cornu.		
Domnul	consilier	Iulian	VOICA:	propun	să	aprobăm	înceheierea	unui	contract	de	comodat	pe	o	
durată	de	15	ani,	 iar	 în	cazul	 în	care	nu	va	accesa	aceste	 fonduri	europene	 în	perioada	2015‐
2017,	durata		contractului	să	rămână	la	5	ani.	
Propunerea	se	supune	la	vot	fiind	aprobată	astfel:	

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

8.2. Domnul	 consilier	 Ion	PAVEL:	aş	vrea	 să	 ştiu	dacă	 investiţia	de	pe	 strada	Baliţei	
este	finalizată;	am	trecut	pe	acolo	şi	am	văzut	că	sunt	asfaltate	parţial	zone	din	această	stradă;		
Viceprimar	Nicolae	SAVU	:	lucrarea	este	aproape	finalizată,	mai	sunt	puţine	lucrări	de	executat.	
	

8.3. Domnul	 consilier	 Marius	 IANCU:	 Aduc	 la	 cunoştinţă	 următoarea	 problemă	
ridicată	de	cetăţenii	de	pe	strada	Bucureştii	Noi	:	la	intrarea	pe	această	stradă,	pe	o	lungime	de	
10	m	stânga	şi	dreapta,	apa	a	surpat	şoseaua;	vă	rog	să	faceţi	o	evaluare	la	faţa	locului	să	vedem	
ce	soluţii	sunt	şi	să	le	comunicăm	un	răspuns	cetăţenilor.	
Am	fost	la	Brebu	luna	trecută	la	Festivalul	dulceţii	şi	am	văzut	că	primăria	a	realizat	o	cărticică,	
o	 broşură	 foarte	 interesantă	 cu	 prezentarea	 comunei.	 Ar	 fi	 bine	 să	 avem	 şi	 noi	 o	 astfel	 de	
prezentare,	propun	 să	aprobăm	 în	bugetul	anului	2016	alocarea	unor	 fonduri	pentru	editarea	
unei	broşuri	de	promovare	a	localităţii	şi	pentru	dezvoltarea	turismului.	
	

8.4. Domnul	consilier	Gabriel	IANCU:		
În	primul	rând	vreau	să	îl	întreb	pe	domnul	viceprimar	dacă	s‐a	demarat	acţiunea	de	inventariere	
a	familiilor	care	nu	au	contract	cu	operatorul	de	salubritate,	în	comuna	SC	Floricon	Salub	SRL;	
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În	al	doilea	 rând,	mă	 refer	 la	 o	problemă	 ridicată	 şi	 în	 şedinţa	anterioară,	 stâlpii	de	 iluminat	
public	‐	sunt	încărcaţi	cu	multe	fire	şi	cabluri,	mare	parte	din	acestea	nefiind	utilizate.	Dacă	aţi	
aflat	proprietarii	şi	aţi	luat	măsuri	pentru	a	fi	dezafectate,	deoarece	arată	inestetic.	
Ref.	la	intrarea	în	comuna	Cornu	prin	Cornu	de	Sus‐	Malul	Crucii,	ştiu	că	s‐au	efectuat	demersuri	
la	MDRAP	pentru	crearea	acestei	intrări	dinspre	Sinaia	.	S‐a	primit	vreun	răspuns?	Se	rezolvă?	
Semnalez	situaţia	neplăcută	de	la	cimitir	Cornu	de	Sus:	s‐a	dat	gunoiul	în	stradă	şi		i	s‐a	dat	foc.	
Am	înţeles	că	nu	s‐a	mai	ridicat	containerul	de	gunoi	de	mai	multe	luni	de	zile.	
																								Domnul	viceprimar	Nicolae	SAVU:		
Ref.	la	acţ.	de	inventariere–	am	dat	sarcină	casierei	de	la	Floricon	Salub	să	continue	acţiunea	de	
inventariere	a	familiilor	fără	contracte..	
Ref.	la	cablurile	de	pe	stâlpi,	am	încercat	o	identificare	a	proprietarilor,	dar	încă	nu	ştim	exact	toţi	
deţinătorii;	 cele	mai	multe	 sunt	 de	 telefoane;	 vom	 face	 o	 adresă	 la	 Telekom	 să	 aflăm	 care	 le	
aparţin....		
Ref.	la	intrarea	în	comună	la	Malul	Crucii,	nu	am	informaţii	dacă	s‐a	aprobat	solicitarea	noastră.	
Referitor	la	situaţia	de	la	cimitir,	voi	discuta	cu	preotul	paroh,	să	vedem	care	este	situaţia.	
	

	
	

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	
	
	
	


