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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.149 din data de 26.10.2015. 

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.  

Este prezent la şedinţă: domnul Cornel NANU, primarul comunei Cornu. 
Domnul Iulian VOICA, preşedintele de şedinţă, supune aprobării consilierilor ordinea de 

zi, aşa cum a fost formulată de iniţiator, primarul comunei: 
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al comunei Cornu din data de 

28 septembrie 2015; 
2. Proiect de hotărâre privind mandatarea specială a domnului Cornel NANU, primarul 

comunei Cornu, pentru a reprezenta comuna Cornu în Adunarea generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor - Prahova”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii 
”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Cornu, judeţul Prahova”; 

4. Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului ”Modernizarea reţelei de 
drumuri de interes local în comuna Cornu, judeţul Prahova”; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii 
”APĂRĂRI DE MALURI PUNCT SAVU – STRADA MURELOR, COMUNA CORNU – JUDEŢUL 
PRAHOVA”; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului 
Local nr.22/2015 pentru susţinerea financiară a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT 
PRIVAT CORNU în anul 2015.  

7. 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 13 voturi Pentru (unanimitate). 
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 

data de 28.09.2015.  
Nu sunt înscrieri la cuvânt 
Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind mandatarea 

specială a domnului Cornel NANU, primarul comunei Cornu, pentru a reprezenta comuna 
Cornu în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Parteneriatul 
pentru managementul deşeurilor - Prahova”. 

Domnul primar Cornel NANU face o scurtă descriere a documentelor care trebuie 
avizate de Consiliul Local şi pentru care Asociaţia Parteneriatul pentru managementul 
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deşeurilor solicită a se acorda mandat special reprezentantului desemnat de comuna Cornu în 
asociaţie, pentru a le vota şi semna. 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest 
proiect de hotărâre.Nu s-au formulat amendamente. Nu sunt întrebări. Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  

 
La punctul 3 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind indicatorilor tehnico-

economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, pt obiectivului de investiţii 
”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Cornu, judeţul Prahova”. 

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

Domnul primar Cornel NANU : vreau să vă explic urgenţa adoptării proiectului de 
hotărâre, având în vedere faptul că este deschisă o linie de finanţare pentru depunerea de 
proiecte : întrucât suma disponibilă prin programul PNDR pentru Sumăsura.7-2 se consumă 
foarte repede. Scopul investiţiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de creare 
şi modernizare a infrastructurii rutiere locale şi a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, ce 
constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. În cadrul studiului de fezabilitate, sunt 
cuprinse 18 străzi şi alei care se vor moderniza dacă vom obţine finanţarea. Este adevărat că 
studiul de fezabilitate nu este încă finalizat, se mai lucrează la partea economică, dar acesta va fi 
gata în scurt timp şi vom încărca proiectul on-line, imediat ce este gata. Valoarea cheltuielilor 
eligibile este de 1.000.000 Euro. 

Domnul consilier Ioan MANTA: există reţea de alimentare cu apă din polietilenă pe toate 
străzile pe care le vom moderniza? . 

Domnul primar Cornel NANU : nu pe toate; însă avem în lucru şi proiectul de 
modernizare, extindere reţea de apă. Urgenţa este la drumuri, deoarece fondurile pentru drumuri 
sunt mai putine şi se termină în 2-3 zile. Pentru proiectul de apă mai avem timp, deoarece este 
alocată o sumă mult mai mare. 

Domnul consilier Gabriel IANCU: în principiu sunt de acord, dar vrem să ne daţi mai 
multe detalii; ce tipuri de lucrări se vor efectua? . 

Domnul primar Cornel NANU :  pe străzile care au asfalt dar acesta este deteriorat – se 
vor aşterne 2 str. de asfalt; în funcţie de lăţimea străzilor şi de necesităţi sunt prevăzute trotuare 
(dacă e loc), rigole unde se impun şi borduri acolo unde nu este loc. La străzile pietruite, este 
prevăzut terasament la infrastrutură şi 2 straturi de asfalt. 

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

Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind instrumentarea 

proiectului ”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
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Se trece la punctul 5 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 ”APĂRĂRI DE MALURI PUNCT SAVU – STRADA 
MURELOR, 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 6 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind art.2 alin.(2) din 

Hotărârea Consiliului Local nr.22/2015 pentru susţinerea financiară a Asociaţiei 
CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2015. 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest 
proiect de hotărâre.Nu s-au formulat amendamente. Nu sunt întrebări. Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 3 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU).  
 
Se trece la  punctul 7 pe ordinea de zi, Diverse. 
 

7.1. Se analizează cererea Federaţiei Române de Rugby, privind închirierea sălii de sport 
pentru sportivii din cadrul Centrului de Excelenţă în Rugby pe perioada toamnă-iarnă.  

Domnul primar Cornel NANU :  pe perioada de iarnă avem multe solicitări de închirieri la 
sala de sport; propun să le aprobăm 3 ore pe săptămână pe un program stability de 
administratorul sălii, dar la tariful aprobat pentru ceilalți solicitanți; vor să încheiem contract pe 
o perioadă de 4 ani; pentru sala de fitness putem să aprobăm gratuit, dacă aparatura cu care vor 
veni va fi pusă la dispoziţia sălii de sport şi pentru alţi solicitanţi. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: propun să aprobăm înceheierea unui contract de 
închiriere dar numai pentru un an, care se poate prelungi în funcţie de posibilităţi şi cu luarea în 
considerare a unor noi tarife de utilizare. 

Propunerea se supune la vot fiind aprobată astfel: 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 

 
7.2. Se analizează cererea d-nei Elena-Cristina HUIDEŞ , care solicită aprobare orar de 
funcţionar bar la parterul blocului 3 de locuinţe nr.483. 

Domnul primar Cornel NANU :  se solicită avizare orar de funcţionare. Propun 
acordarea avizului de principiu pentru program de funcţionare 9.00-22.00, cu respectarea  
condiţiilor pe care le solicităm şi altor unităţi similare: obţinerea tuturor avielor legale de 
funcţionare, amplasarea a două pubele de gunoi la intrarea în imobil , păstrarea curăţeniei în 
vecinătatea punctului de lucru. De asemenea, având în vedere specificul activităţii, se va impune 
obligaţia de a nu tulbura ordinea publică şi  liniştea locuitorilor din zonă prin scandaluri ale 
clienţilor, producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument 
muzical la intensitate mare.   

Propunerea se supune la vot fiind aprobată astfel: 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 
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7.3. Se analizează cererea d-lui Petre POPA, care solicită acordarea unei căi de acces cu o 
deschidere de cca. 3 m de la terenul său către drumul public prin mutarea platformei de gunoi 
sau între platforma de gunoi şi baraca de policarbonat. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: am fost acolo înainte de şedinţă şi am constatat că 
are nevoie, într-adevăr de o ieşire; putem să fim de acord să iasă pe terenul public, neoficial… 

Domnul primar Cornel NANU :  noi suntem de acord să iasă pe teren, însă petentul vrea 
un aviz oficial, să-şi construiească o poartă, să aibă acces cu maşina la drumul public; 

Domnul consilier Gabriel IANCU: vă rog să răspundeţi în mod oficial domnului Petre 
POPA astfel : Consiliul local nu a aprobat nicio ieşire legală proprietarilor vecini Gratie şi Simaciu; 
Gratie şi-a pus 2 porţi pe domeniul public, a încălcat domeniul public fără a avea accept; Legea 
trebuie să fie la fel pentru toţi : dacă are acces unul, trebuie să aibă acces şi ceilalţi vecini. 
              Domnul consilier Nicolae ZIDARU: domnmul Petre POPA a mai solicitat de două ori acest 
lucru şi a fost respins; propun să îi respingem şi această cerere. 

Propunerea se supune la vot fiind aprobată astfel: 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 3 (Marius IANCU, Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU). 

 
7.4. Domnul primar Cornel NANU :  Având în vedere că era să cadă tavanul pe noi la ultima 
şedinţă, vă rog să aprobaţi includerea în Programul achiziţiilor publice pe anul 2015 a lucrărilor 
de reparaţii şi igienizare la această Sală de consiliu. 
Domnul consilier Ioan MANTA: vă rog să includeţi şi servicii de furnizare internet – multimedia – 
pentru sala de consiliu. 

Propunerea se supune la vot fiind aprobată astfel: 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 

 
7.5. Domnul consilier Dan ALEXANDRU: am mai multe observaţii şi propuneri: 
-la intrarea în satul Cornu de Sus din DN1, punct gara Breaza - vă rog să mai amplasaţi o lampă, 
iluminatul lasă de dorit; 
-la podul de la Valea Rea, este o doză pe stâlp care nu are capac – este periculos, pot ajunge copiii; 
-iluminatul public din satul Cornu de Sus să pornească odată cu cel din satul Cornu de Jos, sau să 
mărim programul de iluminat public. 
Domnul primar Cornel NANU :  iluminatul este simultan în cele două sate, cu orar pana la 6.30 
dimineaţa şi incepand cu 18.00 seara. 
 
7.6. Domnul consilier Nicolae TUDOR:  
-trebuie să ducem nisip în satul Cornu de Sus – să fim pregătiţi pentru vremea rea care se apropie; 
-când încep lucrările de reparaţii şi consolidare la str.- Pomi? 
Domnul primar Cornel NANU :   
-am încheiat contractul - lucrările vor începe săptămâna viitoare. 
-referitor la proiectul de hotărâre de şedinţa trecută, privind cumpărarea terenului necesar la 
bazinul de apă, nu înţeleg de ce aţi fost împotrivă. Haideţi să fim seroşi: iniţial aţi aprobat să 
cumpărăm terenul, apoi v-aţi abţinut. Nu e corect. Bineînţeles că am efectuat studii geo, nu sunt 
nebun să propun cumpărarea unui teren pe care nu vom putea construi! 
Domnul consilier Gabriel IANCU: este adevărat că, în principiu am fost de accord, însă timpul 
nefavorabil nu mi-a permis să vizitez amplasamentul care a făcut obiectul proiectului de 
hotărâre; dacă ne puneaţi la dispoziţie studiile geo, aveam posibilitatea să analizăm şi să votm în 
cunoştinţă de cauză. 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: eu am semn de întrebare; cunosc amplasamentul, 
însă cca. 500 m.p. din acest teren este o râpă; o ruptură. 
Domnul primar Cornel NANU :  exageraţi, terenul este denivelat, dar nu este o ruptură. 
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7.7. Domnul consilier Gabriel IANCU: am mai ridicat nişte probleme în şedinţa trecută, 
dar nu am primit răspuns: 

- dacă s-a efectuat acţiunea de inventariere a familiilor care nu au contract cu operatorul de 
salubritate, în comuna SC Floricon Salub SRL; 
- 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? 
Primar : am primit răspuns nefavorabil. 
- am semnalat situaţia neplăcută de la cimitir Cornu de Sus: alei, gard, ţoclu, etc. Întreb pe d-nii 
consilieri din satul Cornu de Sus, vă place cum arată cimitirul? 
 

 
 

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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