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ROMÂNIA																																																																																																																																						
JUDEŢUL	PRAHOVA																																																																																																								
CONSILIUL	LOCAL	AL	COMUNEI	CORNU									

Proiect	
PROCES‐VERBAL,	

	
Încheiat	 astăzi,	 31	 martie	 2017,	 de	 către	 secretarul	 comunei	 Cornu,	 la	 şedinţa	

extraordinară	 a	Consiliului	Local,	 convocată	de	primarul	 comunei,	domnul	Nanu	Cornel,	prin	
Dispoziţia	nr.43	din	data	de	27	martie	2017.	

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	Nicolae	SAVU,	motivat	(delegaţie	de	serviciu).	

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	7.03.2017;	
2. Proiect	 de	 hotărâre	 privind	 înlocuirea	 unui	 reprezentant	 al	 Consiliului	 Local	 al	

comunei	 Cornu	 în	 Consiliul	 de	Administraţie	 din	 cadrul	 	 Şcolii	 gimnaziale	 	 "Profesor	
Cristea	STĂNESCU"	Cornu	–	iniţiat	de	primar;	
3. Proiect	 de	 hotărâre	 privind	 aprobarea	 documentaţiei	 de	 delegare	 a	 serviciului	

public	 de	 salubrizare	 şi	mandatarea	 specială	 a	 domnului	 Nicolae	 SAVU,	 viceprimarul	
comunei	Cornu,	pentru	a	reprezenta	comuna	Cornu	 în	Adunarea	Generală	a	Asociaţiei	
de	Dezvoltare	Intercomunitară		„Parteneriatul	pentru	managementul	deşeurilor	‐	Prahova”	–	
iniţiat	de	primar;	
4. Proiect	 de	 hotărâre	 privind aprobarea	 alocării	 prin	 transfer	 a	 sumelor	 pentru	

completarea	fondurilor	proprii	ale	unităţilor	de	cult	în	anul	2017–	iniţiat	de	primar;	
5. 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	2017–	
iniţiat	de	primar;	
6. Proiect	 de	 hotărâre	 privind	 aprobarea	 susţinerii	 financiare	 a	 Asociaţiei	 CLUBUL	

SPORTIV	DE	DREPT	PRIVAT	CORNU	în	anul	2017–	iniţiat	de	primar;	
7. Proiect	 de	 hotărâre	 privind	 aprobarea	 susţinerii	 financiare	 a	 Asociaţiei	 CLUBUL	

SPORTIV	„KOKKI”	în	anul	2017–	iniţiat	de	primar;	
8. Proiect	 de	 hotărâre	 privind aprobarea	 bugetului	 local	 al	 comunei	 Cornu	pe	 anul	

2017–	iniţiat	de	primar;	
9. Proiect	 de	 hotărâre	 privind	 însuşirea	 raportului	 elaborat	 de	 primarul	 comunei	

privind	starea	economică,	socială	şi	de	mediu	a	comunei	Cornu	pe	anul	2016,	activitatea	
administraţiei	publice	 locale	 în	anul	2016	precum	 şi	obiectivele	propuse	pentru	anul	
2017–	iniţiat	de	primar;	
10.			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	12	voturi	Pentru.	
	
La	primul	punct	al	ordinii	de	zi	se	supune	dezbaterii	procesul‐verbal	al	şedinţei	din	

data	de	7.03.2017.		
Nu	sunt	înscrieri	la	cuvânt.	Preşedintele	şedinţei	supune	la	vot		procesul‐verbal.	
Voturi	Pentru	:	12		
Voturi	Împotrivă	:	0	
Abţineri	:	0.		
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La	punctul	2	 pe	ordinea	de	 zi	 se	 analizează	proiectul	de	hotărâre	privind	 înlocuirea	
unui	 reprezentant	al	Consiliului	Local	al	 comunei	Cornu	 în	Consiliul	de	Administraţie	
din	 cadrul	 	 Şcolii	 gimnaziale	 	 "Profesor	 Cristea	 STĂNESCU"	 Cornu	 –	 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.	

Voturi	Pentru	:	12		
Voturi	Împotrivă	:	0	
Abţineri	:	0.		
	
Se	 trece	 la	 punctul	 3	 pe	 ordinea	 de	 zi:	 proiect	 de	 hotărâre	 privind	 aprobarea	

documentaţiei	de	delegare	a	serviciului	public	de	salubrizare	şi	mandatarea	specială	a	
domnului	 Nicolae	 SAVU,	 viceprimarul	 comunei	 Cornu,	 pentru	 a	 reprezenta	 comuna	
Cornu	 în	Adunarea	Generală	a	Asociaţiei	de	Dezvoltare	 Intercomunitară	 	 „Parteneriatul	
pentru	managementul	deşeurilor	‐	Prahova”	–	iniţiat	de	primar.	Comisiile	de	specialitate	nr.	1	
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	4	pe	ordinea	de	zi	se	analizează	proiectul	de	hotărâre	privind	aprobarea	

alocării	prin	transfer	a	sumelor	pentru	completarea	fondurilor	proprii	ale	unităţilor	de	
cult	 în	anul	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	:	10		
Voturi	Împotrivă	:	0	
Abţineri	:	2	(Gabriel	IANCU	şi	Dan	ALEXANDU).		
	
Se	 trece	 la	 punctul	 5	 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	 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	:	12		
Voturi	Împotrivă	:	0	
Abţineri	:	0.		
	
La	punctul	6	pe	ordinea	de	zi	 se	analizează	proiectul	de	hotărâre	privind	aprobarea	

susţinerii	 financiare	 a	Asociaţiei	 CLUBUL	 SPORTIV	DE	DREPT	PRIVAT	 CORNU	 în	 anul	
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	:	10		
Voturi	Împotrivă	:	0	
Abţineri	:	2	(Gabriel	IANCU	şi	Dan	ALEXANDU).		
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La	punctul	7	pe	ordinea	de	zi	 se	analizează	proiectul	de	hotărâre	privind	aprobarea	
susţinerii	 financiare	 a	 Asociaţiei	 CLUBUL	 SPORTIV	 „KOKKI”	 în	 anul	 2017	 –	 iniţiat	 de	
primar.	Comisiile	de	specialitate	nr.	1	şi	2	ale	Consiliului	local	prezintă	avize	favorabile	la	acest	
proiect	 de	 hotărâre.	 În	 sala	 de	 şedinţă	 este	 prezentă	 doamna	 Ioana	 VASILESCU,	 manager	
sportiv	al	ACS	KOKKI	Cornu,	care	a	solicitat	să	participe	la	şedinţă	pentru	a	explica	solicitările	
de	finanţare	pe	care				le‐a	făcut	asociaţia.	

Doamna	Ioana	VASILESCU:	În	acest	an	ne‐am	estimat	un	buget	de	cca.36.000	lei,	din	care	
am	 plătit	 deja	 taxele	 pentru	 vizele	 anuale	 ale	 clubului,	 suma	 necesară	 pentru	 anul	 2017	
rămânând	 la	 cca.25.000	 lei.	 Cea	mai	 importantă	 achiziţie	 pentru	 acest	 an	 este	 suprafaţa	 de	
antrenament	 TATAMI,	 care	 costă	 cca.10.800	 lei.	 Aceasta	 este	 foasrte	 importantă	 pentru	 buna	
desfăşurare	a	antrenamentelor,	v‐am	adus	un	model	pentru	a	vedea	cum	arată.	Anul	acesta	nu	ne	
mai	permitem	să	mai	participăm	la	competiţiile	internaţionale	(Sardinia‐campionatul	European)	
deoarece	costurile	depăşesc	20.500	 lei.	Ne	vom	axa	pe	competiţiile	 interne,	nu	ne	permitem	mai	
mult.	Vom	organiza	două	competiţii	la	Cornu	(aprilie	şi	noiembrie)	şi	vă	solicităm	sprijin	pentru	a	
putea	 organiza	 aceste	 competiţii	 naţionale	 la	 Sala	 de	 sport.	 În	 anul	 2016	 am	 participat	 la	
numeroase	 competiţii	 interne	 şi	 internaţionale:	Cupa	Mashibo‐Petroşani,	Cupa	 Ikueikan‐Cornu,	
Campionatul	 	Naţional	de	karate	Wado‐ryu‐Izvorani,	Campionatul	 	Naţional	karate	 interstiluri‐	
R.Vâlcea,	 Campionatul	 European	Wado‐kai	 –Belgia	 şi	 Cupa	 României	 de	 karate	 interstiluri	 –	
Izvorani.	Am	 obţinut	 în	 total	5	medalii	 de	auri,	 8	medalii	 de	 argint	 şi	 11	medalii	 de	 bronz	 la	
Campionatul	 	Naţional	 de	 karate	Wado‐ryu	 şi	 1	medalie	 de	 bronz	 la	 Campionatul	 European	
Wado‐kai	–Belgia.	

Înscrieri	la	cuvânt:	
Domnul	 consilier	 Gabriel	 IANCU:	Acest	Tatami	 –	 cât	 timp	poate	 fi	utilizat?	Aveţi	 copii	

pregătiţi	pentru	Campionatul	European?	
Doamna	 Ioana	 VASILESCU:	 Între	 5‐10	 ani.	 Avem	 sportivi	 pregătiţi.	 În	 anul	 2014	 am	

câştigat	6	medalii,	în	anul	2015,	4	iar	în	2016,	1	medalie	de	bronz.	
Domnul	 consilier	 Ioan	 MANTA:	 Eu	 vă	 propun	 să	 îi	 ajutăm	 pentru	 achiziţia	 acestui	

Tatatmi;	este	foarte	necesară	pentru	copii	care	se	antrenează	cu	tălpile	goale.	Ar	trebui	să	le	dăm	
chiar	10.800	lei.	

Domnul	consilier	Marius	IANCU:	Eu	propun	să	cumpărăm	salteaua	prin	sala	de	sport.	
Domnul	 consilier	Nicolae	Zidaru:	Ar	 trebuie	 să	o	cumpere	clubul.	Ce	 facem	cu	 salteaua	

dacă	Asociaţia	pleacă?	
Domnul	consilier	Marius	IANCU:	Dacă	ei	cumpără	salteaua	din	banii	alocaţi	de	la	bugetul	

local,	să	încercăm	să‐I	ajutăm	la	rectificare	cu	fonduri	suplimentare.	
															Domnul	primar	Cornel	NANU:	La	această	oră	nu	putem	să	alocăm	mai	mult	de	10.000	
lei.	Vedeţi	bugetul,	aşa	cum	a	fost	împărţit,	nu	avem	de	unde	să	luăm	ca	să	dăm	mai	mult	la	sport.	

Întrucât	nu	mai	sunt	alte	întrebăîri,	Preşedintele	de	şedinţă	supune	la	vot	proiectul	de	
hotărâre	aşa	cum	a	fost	formulat	de	iniţiator.	

Voturi	Pentru	:	12		
Voturi	Împotrivă	:	0	
Abţineri	:	0.		
	
Se	 trece	 la	 punctul	 8	 pe	 ordinea	 de	 zi:	 proiect	 de	 hotărâre	 privind	 aprobarea	

bugetului	local	al	comunei	Cornu	pe	anul	2017–	iniţiat	de	primar.	Comisiile	de	specialitate	
nr.	1,	2	şi	3	ale	Consiliului	local	prezintă	avize	favorabile	la	acest	proiect	de	hotărâre.	

Domnul	consilier	Gabriel	IANCU:	propun	să	fiţi		de	acord	să	discutăm	bugetul	pe	articole.	
Preşedintele	 de	 şedinţă	 supune	 la	 vot	 propunerea	 domnului	 consilier	 Gabriel	 IANCU,	

aceasta	fiind	respinsă	astfel	:	
Voturi	Pentru	:	2		
Voturi	Împotrivă	:	10	
Abţineri	:	0.		
 
Nu	mai	sunt	înscrieri	la	cuvânt,	nu	s‐au	formulat	amendamente.	Preşedintele	de	şedinţă	

supune	la	vot	proiectul	de	hotărâre.	
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Voturi	Pentru	:	10		
Voturi	Împotrivă	:	0	
Abţineri	:	2	(Gabriel	IANCU	şi	Dan	ALEXANDU).		
	
La	punctul	9	 pe	 ordinea	 de	 zi	 se	 analizează	 proiectul	 de	 hotărâre	 privind	 însuşirea	

raportului	elaborat	de	primarul	comunei	privind	starea	economică,	socială	şi	de	mediu	
a	 comunei	Cornu	pe	 anul	2016,	activitatea	administraţiei	publice	 locale	 în	 anul	2016	
precum	 şi	 obiectivele	 propuse	 pentru	 anul	 2017	 –	 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	:	12		
Voturi	Împotrivă	:	0	
Abţineri	:	0.		
	
Se	 trece	 la	 punctul	 10	 de	 pe	 ordinea	 de	 zi	 ‐Alte	 probleme	 probleme	 care	 se	 supun	

dezbaterii	Consiliului	local.	
	

10.1.	 Se	 analizează	 cererea	 Asociaţiei	 C.S.	 Drept	 privat	 Cornu,	 înregistrată	 sub	
nr.1788/6.03.2017	 prin	 care	 se	 solicită	 atribuirea	 în	 folosinţă	 gratuită	 a	 unui	 spaţiu	 pentru	
sediu	 şi	 a	 unui	 teren	 sportiv	 pentru	 desfăşurarea	 activităţii,	 în	 temeiul	 prev.art.49	 din	 OG	
nr.26/2000,	privind	asociaţiile	şi	fundaţiile.	
										Domnul	primar	Cornel	NANU:	Se	solicită	folosinţa	gratuită	a	clădirii	vestiarelor	şi	a	bazei	
sportive	 de	 fotbal.	 Vă	 propun	 să	 amânăm	 luarea	 unei	 decizii	 pentru	 a	 discuta	 cu	 cei	 din	
conducerea	 asociaţiei	 care	 sunt	 condiţiile	 şi	 costurile	 de	 întreţinere	 şi	 funcţionare	 ale	 bazei	
sportive,	după	care	vom	vedea	dacă	îşi	mai	menţin	solicitarea.	

Preşedintele	de	şedinţă	supune	la	vot	propunerea	domnului	primar:	
Voturi	Pentru	:	12		
Voturi	Împotrivă	:	0	
Abţineri	:	0.		

	
10.2.	Se	analizează	cererea	Asociaţiei	Clubul	Sportiv	KOKKI	Cornu,	 înregistrată	sub	nr.2032/	
15.03.2017,	 prin	 care	 solicită	 aprobare	 pentru	 organizarea	 şi	 desfăşurarea	 evenimentului	
sportiv‐caritabil	 intitulat	 “Crosul	 comunei	 Cornu‐	 ediţia	 a	 V‐a”.	 Ca	 urmare	 a	 analizei	 şi	
dezbaterilor,	Consiliul	Local	al	comunei	Cornu	a	stabilit	următoarele:	aprobarea	organizării	şi	
desfăşurării	 evenimentului	 sportiv‐caritabil	 intitulat	 “Crosul	 comunei	 Cornu‐	 ediţia	 a	V‐a”	 în	
data	de	7	mai	 2017,	 între	 orele	10.00‐13.00;	 locul	 desfăşurării	 evenimentului:	Baza	 sportivă	
(teren	de	fotbal	cu	pistă	de	atletism)	din	satul	Cornu	de	jos,	str.Aniniş;	persoanele	responsabile	
cu	 organizarea	 evenimentului	 :	 Flavian	 Grădeanu	 –	 preşedintele	 ACS	 KOKKI	 şi	 Valentin	
Marinică,	şef	serviciu	Primăria	Cornu.	
	
10.3.	 Se	 analizează	 cererea	 formulată	 de	 SC	 IULIANDRA	 GROUP	 SRL,	 înregistrată	 sub	
nr.1908/8.03.2017.	Se	acordă	aviz	de	principiu	favorabil	pentru	desfăşurarea	activităţii	comerţ	
cu	 amănuntul	 cu	 vânzare	 predominantă	 de	 produse	 nealimentare	 la	 punctul	 de	 lucru	 din	
comuna	Cornu,	Bdul	Eroilor,	bloc.	3,	parter,	cu	program	de	lucru:	Luni‐	Duminică	8.00	–	20.00.		
	

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	 	
	 	 	 	 	 	 	 																									Secretarul	comunei	Cornu,	
																																																																																																																																						Daniela	IANCU	


