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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 28 noiembrie 2017, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 
extrordinară a Consiliului Local, convocată de îndată de primarul comunei, domnul Nanu 
Cornel, prin Dispoziţia nr.226 din data de 27 noiembrie 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 motiovat 
domnul Iulian VOICA şi domnul Sorin ISAR, plecaţi în deplasare) şi constatând că aceasta este 
legal constituită. La şedinţă mai participă: domnul Cornel NANU, primarul comunei şi doamna 
Irina BARBU, inspector cheltuieli Primăria Cornu. 

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 Marius IANCU a expirat. 

Domnul consilier Nicolae SAVU propune pe doamna consilier Angelica-Elena IONESCU. 
Nu mai sunt alte propuneri, iar secretarul supune la vot propunerea făcută: 
Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Doamna Angelica-Elena IONESCU, 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 16.11.2017; 
2. Proiect de hotarâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii  
”DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 
GRUPE ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”– iniţiat de primar; 

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

4. Proiect de hotarâre 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 octombrie 2017– 
iniţiat de primar; 

5. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societăţii UTILITĂŢI 
APASERV CORNU S.R.L.– iniţiat de primar; 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 – iniţiat de primar; 
7. Alte probleme probleme care se supun dezbaterii Consiliului local. 

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 11 voturi Pentru. 
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 

data de 16.11.2017.  
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
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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 actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă 
obiectivului de investiţii  ”DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM 
PRELUNGIT – 3 GRUPE 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.  
 
La punctul 4  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE 
GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE, 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.  
 
La punctul 5 pe ordinea de zi se analizează proiectul 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 octombrie 2017 – iniţiat de primar. 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 : 11 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
 
La punctul 6 pe ordinea de zi se ia în dezbatere proiectul de hotărâre privind majorarea 

capitalului social al societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.– 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
 
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. 
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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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
 
8.1. Se aduce la cunoştinţa consiliului local petiţia domnilor Nicolae Maria şi Nicolae 

Nicu, înregistrată sub nr.63/16.11.2017 prin care se comunică nemulţumirea faţă de răspunsul 
primit de la Consiliul local cu nr.37/30.10.2017, pe care îl consideră praf în ochi; consideră că 
nu au nevoie de răspunsul noului proprietar deoarece răspunderea o poartă Primăria şi 
Consiliul local, care ar trebui să impună Mănăstirii să refacă lucrarea cadastrală; consideră că 
trebuia să li se comunice data până la care Mănăstirea face corecţia documentelor cadastrale şi 
când îşi va retrage gardul pentru a elibera drumul DE 532. 

 
8.2. Se aduce la cunoştinţa consiliului local adresa domnului Anescu Emilian, 

înregistrată sub nr.8653/20.11.2017, ca răspuns la propunerea Consiliului Local ref.la 
desfiinţarea DE 427 în vederea alipirii terenurilor pe care le deţine în zonă. Acesta nu este de 
acord cu propunerea făcută. 

 
8.3. Se aduce la cunoştinţa consiliului local adresa doamnei Elena IORGA, înregistrată 

sub nr.8025/31.10.2017 prin care se comunică – spre ştiinţă – solicitarea către Mănăstire 
pentru soluţionarea pe cale a amiabilă a litigiului privind accesul la terenul său situat în 
vecinătatea terenului pe care se află amplasată mănăstirea. 

Cele trei cereri vor fi analizate de consilieri şi vor fi reanalizate în următoarea şedinţă de 
consiliu local. 

 
Întrucât nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi şi nici înscrieri la cuvânt, doamna 

Angelica Elena IONESCU, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei.    
 

                                                           Preşedintele de şedinţă, 
                   Angelica Elena IONESCU                

               Secretarul comunei Cornu,                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                              Daniela IANCU 
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