
ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU    

proiect                                                                                                                      
PROCES-VERBAL, 

 
Încheiat astăzi, 30.03.2015, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 

Consiliului Local, convocată de îndată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.55 din data de 26.03.2015. 

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 Nicolae IONESCU, din motive 
medicale.  

Sunt prezenţi la şedinţă : d-na Daniela CHIŢU, director executiv Primăria Cornu, 
domnul Valentiun MARINICĂ, şef serviciu Primăria Cornu, domnul Gheorghe BURLACU, 
director SC Utilităţi Apaserv SRL şi doamna Dorina SCUMPU, director economic SC Utilităţi 
Apaserv SRL. 

Domnul consilier Nicolae ZIDARU, preşedintele ales pentru trei şedinţe consecutive, 
preia conducerea lucrărilor şedinţei şi dă citire ordinei de zi a acesteia, aşa cum a fost 
propusă de iniţiator: 

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al comunei Cornu din data 
de 19 februarie 2015; 

2. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
din  comuna Cornu,în anul şcolar 2015-2016; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare aferente  lunilor ianuarie-
martie 2015; 

4. 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 luna februarie 2015; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru 
completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult în anul 2015; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL 
SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2015;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL 
SPORTIV „KOKKI” în anul 2015; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a “Bazei sportive - stadion cu teren de fotbal” din comuna Cornu; 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015; 
10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

la nivelul comunei Cornu, judeţul Prahova  ;   
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 
2015;   

12. Proiect de hotărâre privind modificarea preţurilor şi tarifelor practicate de SC 
UTILITĂŢI APASERV Cornu SRL pentru serviciile de furnizare a apei potabile şi canalizare-
epurare beneficiarilor de pe raza administrativ-teritorială a comunei Cornu;   

13. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului elaborat de primarul comunei 
privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cornu pe anul 2014, activitatea 
administraţiei publice locale în anul 2014 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2015;   

14. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea 
intereselor comunei Cornu precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din 
comuna Cornu în justiţie,  pentru litigiile ce survin ca urmare a unor aspecte rezultate în 
urma acţiunilor de audit ale Camerei de Conturi Prahova;   

 1  
 



15. 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 19.02.2015.  
Nu sunt observaţii sau înscrieri la cuvânt: 
Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din  comuna Cornu, în anul şcolar 2015-
2016. 

Comisiile de specialitate nr. 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 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor 

şcolare aferente  lunilor ianuarie-martie 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 4 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 luna februarie 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.  
 
Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor 
de cult în anul 2015. 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la 
acest proiect de hotărâre. 

Înscrieri la cuvânt: 
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Domnul consilier Gabriel IANCU : aş dori o părere a executivului privind motivele 
pentru care nu s-au alocat fonduri către Parohia Cornu de Sus. Preotul afirmă că în termenul 
de numai 3 zile nu a avut timp să depună documentele solicitate. 

Doamna secretar Daniela IANCU: noi am solicitat în scris, în data de 13 ianuarie 2015 
cu confirmare de primire, tuturor unităţilor de cult, să depună documentele justificative 
justificative pe baza cărora se acordă sprijinul financiar, prevăzute la art.14 alin.1 din H.G. 
nr.1470/2002. În data de 13 februarie 2015,  am solicitat din nou să depună/ să completeze 
cererile cu documentele prevăzute de lege în termen de 3 zile, cu menţiunea că cererile 
incomplete nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate. La această a doua 
solicitare au răspuns numai Parohia Cuvioasa Parascheva şi Mănăstirea Sf.Ioan Evanghelistul 
şi Sf.Cuv. Eufrosina, care au înaintat documentele prevăzute de lege pentru acordarea 
sprijinului financiar. Întrucât Parohia Înălţarea Domnului nu a răspuns adresei şi nu a depus 
documentele legale, cererea acesteia nu poate fi inclusă în alocarea financiară din acest an iar 
o nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar se va putea depune numai în anul 
calendaristic următor (conform art.14, alin.2 şi alin.3 din H.G. nr.1470/2002). 

Domnul consilier Nicolae TUDOR : dacă depun documentele în cursul anului, nu se pot 
aloca fondurile mai târziu şi către Parohia din Cornu de Sus? 

Doamna secretar Daniela IANCU: conform art.14 alineat 3 din HG nr.1479/2002, o 
nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar se va putea depune numai în anul calendaristic 
următor. 

Domnul consilier Ioan MANTA : propun ca suma rămasă să fie alocată Parohiei din 
satul Cornu de Jos, pentru investiţia capelă mortuară şi modificarea corespunzătoare a art.1 
lit.b) din hotărâre . 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului Ioan MANTA: 
Voturi Pentru : 8  
Voturi Împotrivă : 4 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU, Ion PAVEL).  
Abţineri : 0.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot întreg proiectul de hotărâre: 
Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 3 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU).  
 
La punctul 6 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii 

financiare 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. 
Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Gabriel IANCU : aş dori să ştiu dacă ne garantaţi 100% legalitatea 

acestui proiect de hotărâre. În ultima perioadă am aflat din presă că sunt numeroase 
probleme privind legalitatea finanţării acestor cluburi.  

Doamna secretar Daniela IANCU: proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate 
de secretarul comunei. Temeiurile legale sunt cele precizate în dispozitivul hotărârii şi au fost 
analizate cu mare atenţie. Auditorii Camerei de Conturi au verificat legalitatea acestor 
contracte de susţinere financiară pentru perioada 2011-2014 şi nu au avut nici un fel de 
observaţii. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot întreg proiectul de hotărâre: 
Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 3 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU).  
 
Doamna consilier Mariana RADU cere permisiunea să părăsească sala de şedinţă, din 

motive urgente. Preşedintele de şedinţă îi acordă permisiunea. 
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La punctul 7 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii 
financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV „KOKKI” în anul 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a “Bazei sportive - stadion cu teren de 
fotbal” din comuna Cornu. 

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.  
 
Se trece la punctul 9 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.  
Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Gabriel IANCU : sunt de acord cu rectificarea de buget, mai puţin cu 

majorarea de 35 mii lei pentru servicii reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti. 
Domnul consilier Nicolae TUDOR : am avut o solicitare de modificare a programului 

de achiziţii pe 2015, lucrarea de reparaţii la baza sportivă din Cornu de Sus. 
Doamna secretar Daniela IANCU: programul achiziţiilor pe 2015 s-a modificat şi a 

inclus şi lucrarea solicitată de dvs. Însă programul achiziţiilor nu înseamnă şi alocare în 
buget. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2(Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU).  
 
La punctul 10 pe ordinea de zi se ia în dezbatere Proiectul de hotărâre privind 

actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Cornu. 
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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 11 pe ordinea de zi se ia în dezbatere Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 
destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2015. 

Comisia de specialitate nr. 3 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 12 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 

preţurilor şi tarifelor practicate de SC UTILITĂŢI APASERV Cornu SRL pentru 
serviciile de furnizare a apei potabile şi canalizare-epurare beneficiarilor de pe raza 
administrativ-teritorială a comunei Cornu. 

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

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU : îl întreb pe domnul director cu cât se majorează 

tariful la apă? Putem să suportăm majorarea de tarif de la bugetul local? 
Domnul director Gheorghe BURLACU: majorarea este de 28%. Nu am făcut calcule, 

dar estimăm cca.100.000 lei/lună. 
Domnul consilier Ioan MANTA : aveţi o estimare privind majorarea tarifului lunar 

pentru o gospodărie medie de 3-4 persoane? 
Domnul director Gheorghe BURLACU: pentru un consum de cca.10 m.c. majorarea 

este de cca.9,94 lei/lună. 
Domnul consilier Gabriel IANCU : există pierderi de apă pe reţea? 
Domnul director Gheorghe BURLACU: sunt pierderi, dar sunt mici; în februarie au 

avut 8,2% pierderi. Procentul este de regulă, sub 10%. 
Domnul consilier Nicolae TUDOR : la un consum de 30 m.c. lunar majorarea este de 

cca. 50 lei? 
Domnul director Gheorghe BURLACU: estimativ, da. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 8  
Voturi Împotrivă : 2(Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU).  
Abţineri : 1(Ion PAVEL). 
 
La punctul 13 pe ordinea de zi se ia în dezbatere Proiectul de hotărâre privind 

însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială 
şi de mediu a comunei Cornu pe anul 2014, activitatea administraţiei publice locale 
în anul 2014 precum şi obiectivele propuse pentru anul 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 14 pe ordinea de zi, se ia în dezbatere Proiectul de hotărâre 

privind achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor comunei 
Cornu precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Cornu în 
justiţie,  pentru litigiile ce survin ca urmare a unor aspecte rezultate în urma 
acţiunilor de audit ale Camerei de Conturi Prahova. 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la 
acest proiect de hotărâre.  
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Înscrieri la cuvânt: 
Domnul primar Cornel NANU: În şedinţa de consiliu din luna februarie am promis că 

vin cu o sinteză a constatărilor rezultate din controalele efectuate de auditorii Camerei din 
Cornu, controale efectuate în perioada octombrie 2013-februarie 2014. Punctual, au fost 
constatate următoarele deficienţe pentru care am luat următoarele măsuri: 
1.Din verificarea documentelor financiare privind declararea și impunerea pentru clădirile 
apaținând SC Swiss Caps SRL, în cazul impozitului pe clădiri, s-a constatat că nu au fost 
declarate și cuprinse în baza de impozitare, valorile instalațiilor de apă, canalizare, instalații 
electrice, ventilație, etc. aferente construcțiilor. Din cuprinsul ultimului rapoart de 
reevaluare a clădirilor din patrimoniul SC Swiss Caps SRL, rezultă că acestea sunt cuprinse 
la categoria construcții iar impozitul datorat pentru aceste utilități se plătește la A.N.A.F. cu 
titlu de impozit pe construcții. În urma acestor constatări, pentru a stabili, trasabilitatea 
între documentele contabile și realitatea din teren, am dispus realizarea unei inspecții 
fiscale de către personalul specializat din cadrul Primăriei. În urma acestei inspecții, s-a 
constatat că societatea are înregistrate în contabilitate valorile din raportul de reevaluare 
însă acestea sunt cuprinse, în evidențele contabile, ca instalații tehnologice, fiind 
indispensabile realizării procesului tehnologic și că acestea nu funcționează interdependent 
cu clădirea.  Măsuri: având în vedere punctele de vedere divergente, acest litigiu se va 
soluţiona în instanţa de judecată, urmând ca experţii desemnaţi de aceasta să decidă 
dacă acestea fac obiectul impozitului pe clădiri (datorat la bugetul local) sau al 
impozitului pe construcții (datorat la bugetul de stat). Motivele care au condus la 
neimpunerea acestor instalații, în principal, nu sunt imputabile persoanelor cu atribuții din 
cadrul Primăriei Cornu, întrucât existența acestora nu putea fi sesizată având în vedere că 
până la finele anului 2013, în declarațiile fiscale depuse de persoanele juridice, nu erau 
defalcate construcțiile din grupa 1 de instalațiile funcționale ale clădirilor. De asemenea, 
nici în rapoartele de evaluare, depuse de societate, în anii anteriori, nu au fost defalcate 
aceste valori. Referitor la impozitul datorat pe clădiri, în două cazuri, s-a constatat că la 
expirarea autorizației de construire, contribuabilii nu au procedat la declararea clădirilor 
construite, în vederea impunerii. În aceste cazuri, clădirile nu erau definitivate deși 
autorizația de constuire expirase. Măsuri luate: pentru ambele cazuri, am dispus 
efectuarea unei verificări de către personalul specializat din cadrul Primăriei, iar în 
timpul auditului, au fost recuperate sumele datorate cu titlu de impozit pe clădiri.  
2.Pentru o parte din autorizațiile de construire expirate în perioada 2011-2014, nu s-a 
procedat la regularizarea taxei pentru eliberarea autorizației de construire. În aceste cazuri, 
beneficiarii autorizațiilor nu au finalizat construcțiile, în termenul stabilit de autorizația de 
construire, date fiind, în marea majoritate, implicațiile crizei financiare. În aceste condiții, 
beneficiarii autorizațiilor, nu au cunoscut prevederile legale conform cărora chiar dacă 
aceste construcții nu erau finalizate, trebuia să solicite o altă autorizație de construire, 
prelungirea celei inițiale sau recepția la terminarea lucrărilor. Măsuri luate: în toate 
cazurile constatate, au fost contactate persoanele în cauză, li s-a solicitat depunerea 
declaraţiilor cu precizarea valorii finale a construcţiilor, în vederea regularizării 
taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire și declararea în evidenţele fiscale  
în vederea impozitării. 
3.În ceea ce privește inventarierea elementelor patrimoniale, s-au reținut, în principal 
aspecte legate de formă, ca de ex.:  
–în unele cazuri nu au fost înscrise locația, date tehnice sau suprafețe, deși aceste date se 
regăsesc în inventarele domeniului public și privat, aprobate prin H.C.L.; 
-în cazul activelor în curs de execuție, nu au fost detaliate amplasamentul sau alte date care 
să permită identificarea în teren a lucrărilor și compararea cu datele din evidența contabilă. 
În acest caz este de reținut faptul că inventarierea activelor în curs de execuție, s-a realizat 
în baza vizualizării pe teren a lucrărilor și prin consultarea situațiilor de lucrări. Niciun act 
normativ nu prevede obligativitatea detalierii acestor lucrări, aceste date reies din situațiile 
de lucrări întocmite de constructor și aprobate de dirigintele de șantier. De asemenea, 
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membrii comisiei de evaluare nu au pregătirea necesară pentru a face detalieri cu privire la 
aspecte tehnice ale lucrărilor. Măsuri luate: am dispus constituirea unor comisii pentru 
verificarea elementelor patrimoniale şi inventarierea detaliată a tuturor activelor 
aflate în curs de execuţie, în prezenţa constructorilor şi a diriginţilor de şantier. 
4.Pentru obiectivul ”rețea canalizare pluvială” pentru Baza sportivă, s-a constatat că 8 
”cămine vane din beton cu apă subterană carosabil” au fost cuprinse, în mod eronat în 
situațiile de plată, motiv pentru care societatea care a executat lucrarea a restuit 
contravaloarea decontată, în timpul controlului. 
5.Pentru lucrările de ”reablitare, și modernizare drumuri pietruite pe străzile Baliței, Malul 
Prahovei, Toamnei, și bvd. Eroilor”, dintr-o eroare, în devizul lucrării, proiectantul a cuprins 
articolul de deviz ”îmbrăcăminte beton ciment la autostrăzi”, în condițiile în care  drumurile 
sunt clasificate la categoria drumuri comunale. Măsuri luate : acest aspect a fost remediat 
iar constructorul a restituit diferenţa sumei încasate. 
6.Pentru lucrările efectuate în cadrul contractului ” Reabilitare drum str. Valea Oprii – DC6”, 
s-a constatat o diferență pentru numărul de indicatoare de semnalizare între situația din 
teren și cele decontate. Din punctul nostru de vedere, acest aspect putea surveni și ca 
urmare a faptului că acestea au fost furate sau căzute din cauza intemperiilor. Pentru 
lucrarea ”reparații și modernizare drumuri pietruite pe străzile Murs Erigne, Petrolistului și 
Bujorului” s-a constatat o diferență de preț unitar pentru două obiecte de deviz (macadam 
ordinar și transport rutier) și includerea în situațiile de lucrări a unui număr de 6 
semnalizatoare rutiere, pentru asigurarea continuității circulației, fapt ce nu se poate proba 
acum după terminarea lucrării. Măsuri luate: constructorul a întocmit devize 
rectificative și a restituit sumele aferente aspectelor sesizate. 
7.În cadrul lucrării ”Extindere canalizare etapa II”,  pe strada Petrolistului, s-a constatat o 
diferență de 2 cămine care nu au mai fost puse în operă, dat fiind diferența dintre situația 
din teren și cea proiectată. Măsuri luate: constructorul a întocmit deviz rectificativ și a 
restituit sumele aferente celor două cămine. 
8.În luna decembrie 2013, Comuna Cornu a dorit să achiziționeze unele materiale sportive 
pentru dotarea Bazei sportive. În baza notei de comandă, SC Artimex Sport SRL , a livrat o 
parte din produse cu excepția unor bănci pentru oficiali, fapt demonstrat și de procesul 
verbal de recepție întocmit la data livrării. Deși plata s-a efectuat în baza facturii emise, 
societatea nu a onorat comanda și a intenționat livrarea unor bănci, mult mai târziu, dar 
care nu corespundeau din punct de vedere tehnic cu cele comandate, calitatea fiind net 
inferioară. Din acest motiv, Primăria Cornu a solicitat restituirea sumei achitate pentru 
aceste bănci. Având în vedere că societatea nu a dat curs solicitării noastre, ne-am adresat 
unui mediator. Nici de această dată, reprezentanții societății nu s-au arătat dispuși să 
găsească soluții, fie prin punerea în operă a băncilor, la standardele comandate, fie prin 
restituirea sumelor achitate. Măsuri luate:  având în vedere punctele de vedere 
divergente cu furnizorul, acest litigiu se va soluţiona în instanţa de judecată. 
9.În cursul anului 2013, Comuna Cornu, a contractat servicii de curățare a islazului comunal 
din comuna Cornu, cu o Întreprindere Familială. Atât în propunerea financiară cât și în 
situațiile de plată, acesta a cuprins și contribuții la bugetul de stat, deși această formă de 
organizare nu datorează astfel de contribuții. Măsuri luate: prestatorul în cauză a 
restituit suma încasată cu titlu de contribuţii. 
10.În anul 2013, din cauza alunecărilor de teren din satul Cornu de Sus, au fost efectuate 
lucrări de reparații la terenul de sport constând în consolidarea fundației în partea de nord 
a terenului, reparare/înlocuirea suprafețelor de gazon afectate și repararea panourilor 
metalice cu care este împrejmuit terenul. Dintr-o eroare, în situațiile de lucrări, au fost 
cuprinse cantități mai mari de confecții metalice demontate, reparate și reamplasate. 
Măsuri luate: constructorul a restituit sumele datorate. 
11.În cadrul contractului de execuție lucrări ”mansardă Centru Cultural în comuna Cornu”, 
s-au constat deficiențe referitoare la nerespectarea duratei de execuție a lucrărilor, 
respectiv până la data de 31.12.2013 şi efectuarea unor plăţi către o altă societate, care 
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deţine un contract de cesiune de creanţe cu societatea semnatară a contractului de lucrări. 
Auditorii Camerei de Conturi au considerat că această creanţă nu este certă, lichidă şi 
exigibilă în condiţiile legii. Având în vedere faptul că situaţiile de lucrări  aferente unei părţi 
din valoarea cesionată au fost avizate de dirigintele de şantier pentru anumite  lucrări ce au 
fost executate până la data înscrisă în situaţiile de lucrări(decembrie 2013), noi am 
considerat că o parte din creanţa invocată în contractul de cesiune de creanţe este certă. 
Din aceste motive s-a înregistrat factura  emisă de cesionar la data de 28.05.2014 şi am 
procedat la plata parţială a acesteia. Pe parcursul anului 2014 am încercat să efectuăm 
recepţia şi inventarierea lucrărilor efectiv executate, pentru a evita plata unor eventuale 
lucrări în minus. Din cauza specificului contractului (proiectare+execuţie) şi a decontării în 
lei/m.p. a investiţiei, această inventariere nu a putut fi realizată de funcţionarii primăriei. 
Măsuri luate: s-au achiziţionat servicii de expertiză tehnică pentru stabilirea valorii 
lucrărilor executate,  în funcţie de stadiul fizic, de prevederile referitoare la preţul 
lucrărilor din contractele de execuţie, comparativ cu valoarea înscrisă în situaţiile 
prezentate la plată şi decontate. Până la finalizarea acestor expertize, am procedat la 
ştornarea obligaţiilor de plată rămase neachitate, în vederea recuperării 
eventualelor diferenţe rezultate ca urmare a inventarierii. În cazul în care expertiza 
va releva obligaţii de plată către societatea cesionară, vom fi obligaţi să acţionăm în 
judecată Camera de Conturi Prahova pentru a efectua plăţile aferente lucrărilor 
efectiv executate. 
12. Referitor la obiectivele de investiţii derulate prin Programul naţional de dezvoltare 
locală, prin Raportul de control din 27.05.2015 s-au constatat o serie de deficienţe şi  
abateri după cum urmează: 
-erori de proiectare, supraevaluare a cantităţilor de materiale pentru treptele din căminele 
de vizitare, dulapi metalici pentru sprijiniri de maluri; 
-decontarea unor materiale a căror preţ de achiziţie corespunde cu preţul ofertat dar nu 
corespunde cu preţul de achiziţie; 
-decontarea unor lucrări suplimentare prin compensare cu lucrări neexecutate – cu 
menţiunea că nu este atribuţia auditorilor să ia în considerare cantităţile suplimentare puse 
în operă de executant; 
-calculul de penalităţi de întârziere considerând că lucrările nu au fost  realizate în 
termenul de execuţie asumat prin contract;  
Aceste constatări fac obiectul unor divergenţe atât din partea constructorului, care nu este 
de acord cu aceste deficienţe cât şi din partea beneficiarului, care consideră că lucrările au 
fost executate în termenul contractual (conform graficelor de execuţie semnate de 
constructor, dirigintele de şantier şi beneficiar) însă nu au fost facturate şi plătite la termen 
datorită alocărilor financiare făcute de MDRT cu întârziere. Deasemenea, lucrările au fost 
decontate la preţurile din ofertele comerciale declarate în procedura de achiziţie, conform 
legislaţiei în vigoare,  proceduri care au fost atribuite numnai în baza criteriului „preţul cel 
mai scăzut”.  Măsuri luate: am efectuate analiza detaliată a  rapoartelor efectuate de 
auditorii Camerei de Conturi, am verificat toate deficienţele apreciate ca prejudicii, am 
elaborat puncte de vedere şi am depus toate diligenţele în vederea eliminării din rapoartele 
de control a unor deficienţe şi abateri cu care nu suntem de acord. La această dată este 
necesar a se efectua demersuri pe calea instanţelor de judecată împotriva Camerei de 
Conturi, fapt penmtru care am contactat un cabinet de avocatură specializat, pentru a 
demara toate căile legale de contestare a concluziilor şi măsurilor dispuse de camera de 
Conturi.  

Domnul consilier Gabriel IANCU: în primul rând consider că sunteţi rău intenţionat că 
nu mi-aţi prezentat raportul scris al controlului aşa cum am solicitat în data de 10 februarie 
2015. Eu am să fac o sesizare scrisă la Camera de Conturi că nu aţi înaintat acvest raport. 
Puteaţi să îmi daţi măcar concluziile din raportul final, nu era nevoie să îmi daţi în copie tot 
biblioraftul. Eu am citit în presă că au fost mai multe abateri şi un prejudiciu de peste un 
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milliard. Mai am un amendament: hotărârea de consiliu să fie completată cu denumirea 
cabinetului de avocatură şi cu suma negociată pentru plata serviciilor juridice. 

Domnul primar Cornel NANU: sinteza pe care am prezentat-o este identică cu cele 
prezentate în articolul din ziar, articol pe care o să îl aduc până la finalul şedinţei. Referitor la 
cele propuse pentru proiectul de hotărâre, precizez că în prezent purtăm negocieri cu 
cabinetul de avocatură Şerbăniuc din Prahova, dar valoare serviciilor nu o ştim cu exactitate, 
urmând a fi stabilită după ce vom stabili care sunt serviciile ce vor fi prestate, în funcţie de 
numărul dosarelor pe care le vom depune în instanţele de judecată.  

Deoarece nu mai sunt alte întrebări, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre. 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la  punctul 15 pe ordinea de zi, Diverse. 
 

15.1.Secretarul comunei prezintă Raportul privind stadiul înscrierii datelor în registrele 
agricole ale comunei Cornu în anul 2014. Nu sunt dicuţii, întrebări sau propuneri. 
 
15.2.Se analizează cererea d-nei Melania OPREA privind deschiderea unui magazin general 
în satul Cornu de Sus, strada Mihai Viteazul nr.218 şi programul de funcţionare. Nu sunt 
întrebări, iar preşedintele de şedinţă supune la vot solicitarea de aaordare aviz de 
funcţionare şi programul de lucru. 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 

15.3. Se analizează cererea d-nei Hermina STERIE privind deschiderea unui magazin 
general în satul Cornu de Jos, strada Malul Vadului, nr.949 şi programul de funcţionare. Nu 
sunt întrebări, iar preşedintele de şedinţă supune la vot solicitarea de acordare aviz de 
funcţionare şi programul de lucru. 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 

 
15.4. Se analizează cererea formulată de un grup de locuitori din comuna Cornu privind 
amenajarea aleei Uzinei, utilizată pentru accesul către locul de muncă (la SC Tes SRL). 

Domnul consilier Dan ALEXANDRU: eu am discutat cu doi dintre cei care au formulat 
cererea şi ar fi mulţumiţi dacă îi ajutăm măcar cu pietriş. 

Domnul primar Cornel NANU: am dus anul trecut 2 maşini de pietriş acolo, dar nu stă 
din cauza pantei prea mari; a fost foarte greu de urcat şi cu căruţa, la fel şi de împrăştiat. 

Domnul consilier Ioan MANTA: o soluţie ar fi amenajarea unei alei pietonale cu 
trepte/dale betonate. 

Domnul consilier Marius IANCU: sau cu trepte metalice. 
Domnul primar Cornel NANU: sunt 3 variante de rezolvare: pietruire (dar această 

variantă nu este fezabilă din cauza pantei foarte mari, de peste 20%); modernizare prin 
betonare – dale betonate; modernizare prin amplasarea unor trepte metalice. Vom încerca să 
obţinem nişte valori estimative pentru aceste soluţii constructive şi, în funcţie de costuri, veţi 
decide dacă  se justifică o astfel de investiţie din punct de vedere economic. 

Propunerea domnului primar se supune la vot. 
Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 1 (Gabriel IANCU). 
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15.5. Se reanalizează solicitarea Federaţiei Române de Rugby, depusă în luna noiembrie 
2015,  privind constituirea unui parteneriat având ca obiectiv îmfiinţarea unui Centru de 
excelenţă în rugby în comuna Cornu. Sunt invitaţi în sala de şedinţă reprezentanţii 
federaţiei, respectiv domnul Pompilie BORŞ, vicepreşedinte şi domnul Florinel MATEI, 
secretar general. Cei doi invitaţi fac o prezentare a proiectului denumit “Centrul de 
Excelenţă în Rugby” pe care îl propun spre realizare printr-un acord de parteneriat cu 
autorităţile administraţiei publice din comuna Cornu. Deasemenea, consilierii locali 
adresează mai multe întrebări celor doi invitaţi şi aceştia răspund tuturor întrebărilor 
formulate. 

Propunerea de parteneriat înaintată de Federaţia Română de Rugby se supune la 
vot. 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 

15.6. Domnul consilier Ioan MANTA: vă reamintesc domnule primar că aţi promis o 
rezolvare la situaţia de pe aleea Salcâmilor. Pe strada Baliţei, degeaba se realizează investiţia 
dacă se continuă aruncarea gunoaielor menajere. 
            Domnul primar Cornel NANU: vrem să montăm un gard cu înălţimea de 2 m. pe toată 
lungimea străzii unde se efectuează lucrări de consolidare. Sperăm să stopăm fenomenul cu 
aceast gard. 
 
15.7. Domnul consilier Gabriel IANCU: şi pe strada Sinoiului se aruncă gunoaie menajere în 
zona proprietăţii domnului Ilie; cred că locuitorii de pe strada Sinoiului nu au contracte de 
gunoi. 
 
15.8. Domnul consilier Ştefan CÎRCIU: trebuie să facem apel la toţi locuitorii să participe la 
curăţirea nisipului de pe străzi.  
         Domnul viceprimar Nicolae SAVU: am făcut deja adrese de înştiinţare pentru cetăţeni. 
 
 

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

  Contrasemnează 
                                Secretarul comunei Cornu 
                                                                                                                                      Daniela IANCU 
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