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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
                                                                              

PROCES-VERBAL, 
 

Încheiat astăzi, 31 octombrie 2016, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 
extraordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.146 din data de 27 octombrie 2016. 

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. Sunt prezenţi la şedinţă: domnul Cornel Nanu, primarul comunei 
Cornu şi doamna Daniela CHIŢU- director executiv. 

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 Nicolae SAVU a expirat. 

Domnul consilier Iulian VOICA propune pe domnul consilier Nicolae TUDOR. 
Nu mai sunt alte propuneri, iar secretarul supune la vot propunerea făcută: 
Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Cu 13 voturi Pentru, s-a ales preşedintele de şedinţă pentru 3 şedinţe consecutive, în 

persoana domnului consilier Nicolae TUDOR, care preia conducerea lucrărilor şedinţei. 
Domnul Nicolae TUDOR, preşedintele de şedinţă, 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 27.09.2016; 
2. proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă– iniţiat de primar; 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice de la 

nivelul comunei Cornu pentru anul 2017– iniţiat de primar; 
4. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi 

secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul III 2016 – 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 septembrie 2016– 
iniţiat de primar; 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii  
”MODERNIZARE STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PCT.PODU-LAT PÂNĂ LA POARTĂ 
MĂNĂSTIRE +100 METRI ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”– iniţiat de primar; 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii  
„EXTINDERE CANALIZARE PE STRADA TOPŞENILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL 
PRAHOVA”– iniţiat de primar; 

8. proiect de hotărâre privind modificarea art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local 
nr.12/2.02.2016 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV 
DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2016– iniţiat de primar;   

9. proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016– 
iniţiat de primar; 

10. proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Cornu, judeţul Prahova– iniţiat de primar; 
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11. 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 13 voturi Pentru. 
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 

data de 27.09.2016.  
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 1 (domnul Ioan MANTA, deoarece nu a participat la şedinţa anterioară).  
 
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 aprobarea Planului 

de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul comunei Cornu pentru anul 2017. 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 

bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al 
comunei în trimestrul III 2016. 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 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 septembrie 2016. 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 
  
Se trece la punctul 6 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă 
obiectivului de investiţii  ”MODERNIZARE STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PCT.PODU-
LAT PÂNĂ LA POARTĂ MĂNĂSTIRE +100 METRI ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL 
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PRAHOVA”. Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest 
proiect de hotărâre.  

 
Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Gabriel IANCU: de ce nu s-a realizat un studiu de prefezabilitate? 
Primar Cornel NANU: nu era cazul.  
Domnul consilier Ştefan CÎRCIU: lucrarea include şi parcare la poarta mănăstirii? 
Primar Cornel NANU: nu, este o lucrare de consolidare şi de drum.  
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: îl rog pe domnul primar să mă convingă, de ce acest 

drum şi nu altul? 
Primar Cornel NANU: Este un proiect mai amplu, este o ambiţie a mea să realizez 

infrastructura de acces până la monumentul de la Straişte, pe care îl consider important pentru 
comuna noastră. Studiul de fezabilitate de astăzi acoperă o parte din drumul de acces către acest 
monument. 

Domnul consilier Sorin ISAR: s-au realizat studii geo, sau hidro pentru acest proiect? 
Primar Cornel NANU: Da. Aceste studii fac parte din documentaţia SF. Partea mai grea 

este să găsim finanţare pentru proiect. Eu voi depune toate eforturile să găsesc finanţare ... a 
venit vremea să ne ocupăm şi de aceste monumente. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 13 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 
 
La punctul 7 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza faza studiu de fezabilitate, aferentă 
obiectivului de investiţii  „EXTINDERE CANALIZARE PE STRADA TOPŞENILOR DIN 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.  
Primar Cornel NANU: şi pentru această investiţie voi căuta finanţare; nu am inclus acest 

drum în proiectul cu finanţare externă care se află în procedura de licitaţie, deoarece este o zonă 
cu probleme şi am elaborat un proiect distinct, asfel încât să nu afecteze implementarea 
investiţiei cofinanţată prin PNDR.  

 
La punctul 8 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind modificarea 

art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.12/2.02.2016 privind aprobarea 
susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 
2016. 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 : 2 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU). 
 
Se trece la punctul 9 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016. Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului 
local prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre.  

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
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Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 10 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre completarea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornu, judeţul Prahova. Comisia de 
specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre.  

Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 
 
Se trece la  punctul 11 pe ordinea de zi, Diverse. 
 

11.1. Se analizează raportul transmis de directorul Şcolii gimnaziale care conţine analiza stării 
şi calităţii învăţământului în Cornu pentru anul şcolar 2015-2016. Doamna prof.Raluca 
STANCIU, directorul centrului bugetar Cornu a fost invitată la şedinţă pentru prezentarea 
raportului. Preşedintele de şedinţă îi dă cuvântul d-nei director: 

Dir.Raluca STANCIU: Eu am înaintat către dvs.un raport anual care conţine date statistice 
din activitatea şcolară de anul trecut. Este un raport sintetic. Numărul de elevi se menţine şi anul 
acesta similar cu cel din anul precedent. Am avut rezultate foarte bune la admiterea în licee; 
astfel că 9 din cei 36 de elevi de clasa a VIII-a au fost admişi la licee foarte bune;  un elev la 
Colegiul Naţional Mihai Viteazul, un elev la Colegiul Pedagogic, şapte elevi la Colegiul Naţional 
Nicolae Grigorescu, cinci elevi la Colegiul Tehnic Constantin Istrati, zece elevi la Liceul Tehnologic 
Energetic, cinci elevi la Colegiul Tehnic Forestier şi 5 elevi în învăţământul profesional. Indicatorii 
de calitate se menţin la acelaşi nivel din anul precedent: procentul de promovabilitate a fost 
100% la învăţământul primar iar la gimnazial am avut un singur elev nepromovat. Resursele 
umane – au fost numai cadre didactice calificate – ceea ce a condus la rezultate bune în 
pregătirea elevilor, o calitate bună a întregului proces de predare-învăţare-evaluare şi de 
educaţie în general. Resursele financiare au fost suficiente anul trecut, dar în acest an nu am 
primit sume suficiente la bugetul şcolii, şi vom fi nevoiţi să solicităm suplimentare de la bugetul 
local o sumă de cca.35.000 lei, deoarece nu vom avea fonduri pentru plata salariilor în luna 
decembrie. Vă mulţumim că premiaţi elevii care au rezultate deosebite, ne-am propus să 
continuăm pregătirea copiilor pentru a participa la olimpiade şi competiţii şcolare. Avem o 
problemă - la această dată, nu avem contabil. Am scos la concurs postul, dar este numai un sfert 
de normă şi mi-e teamă că nu vom avea candidaţi. 

Domnul consilier Ioan MANTA: Eu vă propun ca pentru anul viitor, până în luna 
decembrie, să concepem un plan de acţiuni extraşcolare care să fie aprobat şi susţinut şi de 
consiliul local, astfel încât să atragem elevii să nu mai părăsească şcoala din Cornu în favoarea 
şcolilor din Câmpina. Mă refer la activităţi şi programe diverse: sporturi, ateliere artistice, 
cursuri, concursuri, excursii.. 

Dir.Raluca STANCIU: Eu vă mulţumesc pentru excursia anuală pe care o organizaţi cu 
elevii premianţi. Voi discuta cu consilierul şcolar şi vom elabora un plan. Noi avem o colaborare 
cu Palatul Copiilor... săptămânal vin la noi şi fac activităţi creative cu elevii. 

Domnul consilier Ioan MANTA: Eu am văzut un reportaj despre o şcoală care pierdea 
elevi în favoare unor şcoli de la oraş. Au depus eforturi toţi, mai ales cadrele didactice, şi au 
realizat mai multe activităţi extraşcolare care au atras copiii şi au avut rezultate excelente. Este 
un scop important, să nu mai plece copiii din Cornu la alte şcoli. Mai ales că la Cornu se face carte, 
iar elevii au un nivel foarte bun. Trebuie să ne străduim mai mult în acest scop. 

Domnul consilier Nicolae ZIDARU: Eu vă recomand, doamnă director, ca în planurile dvs. 
să includeţi şi următorul obiectiv: 75% dintre elevi să participe la acţiunea Let`s Do It, Romania! 
din luna septembrie 2017. În acest an nu a participat niciun elev. Anul viitor ar trebui să participe 
100%. În urmă cu trei ani am vrut să înfiinţăm la Cornu un centru Let`s Do It, Romania! Nu am 
reuşit, deoarece nu am avut suficienţi voluntari; au fost vreo 20 de copii dar numărul a fost prea 
mic. 
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Domnul consilier Gabriel IANCU: Eu ştiu că s-a trimis email la primărie dar nu s-a 
răspuns la email în acest an şi nu s-a realizat activitatea. 

Domnul primar Cornel NANU: Nu ştiţi bine...am răspuns şi am participat. 
Domnul consilier Nicolae ZIDARU: Activitatea s-a realizat;  cu mai puţine persoane.. dar 

s-a realizat. Avem pe masă diploma de participare Let`s Do It, Romania! 2016 . 
Domnul consilier Marius IANCU: Din raport rezultă că rezultatele sunt mai slabe faţă de 

anul precedent. Un singur elev a fost premiat la olimpiade fazele judeţene şi naţionale la două 
materii; este important să participe mai mulţi. 

Dir.Raluca STANCIU: Rezultatele nu sunt mai slabe, trendul este crescător. Trebuie 
analizaţi şi să comparaţi toţi indicatorii pentru a evalua corect. La olimpiade merg cei care sunt 
buni, nu merg toţi elevii.  

Domnul consilier Gabriel IANCU: Aş dori să participe mai mulţi copii la olimpiade. Câţi 
suplinitori aveţi? 

Dir.Raluca STANCIU: Doar la chimie: 4 ore/săpt. Dar este calificat, e inginer chimist. 
Domnul consilier Marius IANCU: Ce înseamnă personal nedidactic (4 persoane). 
Dir.Raluca STANCIU: este personalul de întreţinere : doi la şcoală şi câte unul la fiecare 

grădiniţă. 
Domnul consilier Iulian VOICA: Ce specializare are elevul care s-a îînscris la Colegiul 

Naţional Mihai Viteazul?. 
Dir.Raluca STANCIU: matematică-informatică. 
Domnul consilier Nicolae ZIDARU: În luna octombrie domnul Muscalu Sorin m-a 

contactat şi a reclamat că există un copil-problemă în grădiniţă, care este protejat de doamna 
director. El spune că părinţii vor să-şi retragă copiii de la grădiniţă, că sunt bătuţi în fiecare zi. 
Copilul se numeşte Mihnea Tifigiu. 

Dir.Raluca STANCIU: Nu îl protejez eu. Este un copil care stă la bunici, părinţii lucrează în 
alte localităţi şi vin numai la sfârşit de săptămână. Am fost la grădiniţă şi am recomandat să fie 
consultat de un psiholog şcolar. Am organizat o şedinţă cu părinţii şi au venit şi părinţii copilului 
să discutăm problemele. A fost o şedinţă în care toţi părinţii au colaborat, şi a avut rezultate 
bune.  De atunci copilul nu mai vine la grădiniţă, părinţii l-au dus la un centru de specialitate. 
Dar, orice copil, indiferent de problemele pe care le are, trebuie integrat în colectiv.  

Domnul primar Cornel NANU: Aş vrea să vă consult....de ce credeţi că pleacă aşa mulţi 
copii la Câmpina. Care sunt motivele părinţilor? În ultima vreme am văzut că fenomenul s-a 
extins şi la copiii din clasele primare. Chiar şi la familii cu posibilităţi materiale mai reduse... 

Dir.Raluca STANCIU: Părinţii au dreptul să-şi aleagă şcoala pentru copiii lor. Este mirajul 
claselor de excelenţă de la Colegiul Naţional Nicolae Grigorescu. Au un alt climat... rezultate 
superioare. Noi avem puţini copii, nu putem face clase de excelenţă... Mai atrage şi programul de 
after-school.. Nu au plecat foarte mulţi: 4 copii la clasa a V-a şi la câţiva la clasa I. Cei din 
primărie şi-au trimis copiii la Câmpina. 

Domnul consilier Ioan MANTA: Şi eu am trimis copilul la Câmpina. Sunt puţini copii buni 
într-o clasă, iar cei foarte buni sunt dezavantajaţi. Profesorul trebuie să predea la media clasei. 
Alt motiv este mediul concurenţial şi pe linie de comportament, nu numai mediul de învăţământ. 

Dir.Raluca STANCIU: Din păcate a crescut şi numărul copiilor cu probleme educaţionale 
speciale... avem 20 de copii cu diverse deficienţe. 

Domnul primar Cornel NANU: Pentru ce solicitaţi 35.000 de lei de la buget? 
Dir.Raluca STANCIU: DGFP nu a dat toate sumele necesare, aşa cum le-am solicitat... Dacă 

nu îi dau nici în noiembrie, vom fi nevoiţi să solicităm completare de la bugetul local. 
Domnul consilier Ioan MANTA: Se poate să trimiteţi femeile de serviciu de la şcolă să 

ajute la curăţenie la Sala de sport? 
Dir.Raluca STANCIU: Da, se poate. Oricum le-am trimis de câte ori am avut acţiuni, 

precum şi la solicitarea d-nei Dobrescu... 
Domnul consilier Gabriel IANCU: am fost informat că anumiţi elevi sunt favorizaţi; nu dau 

nume, dar un elev care a luat nota 7 în teză.... şi a încheiat cu media 10 pe trimestrul respectiv. Nu 
cred că este corect. 
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Dir.Raluca STANCIU: Nu se poate întâmpla aşa ceva. Nota din teză se calculează ca un 
sfert din medie; deci nu se poate greşi. Mediile sunt calculate de profesor şi verificate atât de 
diriginte cât şi de mine. Nu se poate greşi. Vă asigur că la şcoala noastră ţinem ştacheta sus; se 
fac ore, se predă, se face materie şi avem rezultate bune cu copiii. Vă rog să mă credeţi că elevii 
primesc educaţie de calitate. 

 
11.2. Cererea d-nei Mihaela PAVEL, înregistrată sub nr.10937/24.10.2016, prin care solicită a 
se aproba acordarea unei licenţe pentru activitatea de taxi pe raza comunei Cornu. 
Domnul primar Cornel NANU: Solicită licenţă de taxi. Pentru aceasta trebui să înfiinţăm serviciul 
de transport local, să angajăm personal specializat (inginer ARR). Propun să comunicăm 
următorul răspuns: vom reanaliza cererea pentru licenţă după ce vom înfiinţa serviciul de 
transport public local în comuna Cornu. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt, iar Preşedintele de şedinţă supune la vot răspunsul formulat 
de domnul primar. 

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

 
11.3. Domnul consilier Dan ALEXANDRU:  
          - Ţin să îi mulţumesc domnului primar că a fost receptiv şi a înţeles că la staţia de autobuz 
trebuie să se betoneze şi zona dinspre d-l Ilie. Numai că, după amenajarea staţiei de autobuz au 
apărut două probleme: 

1. trebuie iluminată staţia pentru ca şoferii să poată parca pe timpul nopţii; 
2. semicercul trotuarului creat înafara perimetrului creează dificultăţi şoferilor la 

orientarea în intersecţie; ar trebui eliminat. 
- Am fost abordat de câţiva locuitori de pe aleea Salcâmilor care reproşează faptul că nu s-a 

introdus reţea de canalizare şi pe strada lor. Trebuie găsită o soluţie, chiar dacă sunt sub nivelul 
reţelei principale; De ce nu s-a ţinut cont şi de ei când s-a proiectat lucrarea de canalizare? 

- Locuitorii de pe strada Morii din Cornu de Sus şi-au manifestat nemulţumirea că, de câţiva 
ani, aşteaptă să le fie reabilitată strada prin asfaltarea corespunzătoare şi executarea de 
trotuare. 
              Primar Cornel NANU: Iluminatul staţiei de autobuz se va rezolva dar refugiul pe cap de 
linie este bine executat, nu se va modifica. Pe aleea Salcâmilor nu s-a proiectat reţea pentru că 
era necesară şi o staţie de pompare care nu se justifică pentru cele 12 familii; am promis că facem 
numai reţeaua stradală dacă realizează ei racordul la strada Sinăii prin grădina proprietate 
personală – lucru care nu s-a realizat. Pe strada Morii am pus balast aşa cum am promis; strada 
este inclusă în proiectul de modernizare pentru care avem finanţare externă, împreună cu alte 
străzi din satul Cornu de Sus: Independenţei, Grindului, Sinoioului, Gorunului şi parte din Mihai 
Viteazul. 
 
11.4. Domnul consilier Bogdan IONESC: Vreau să vă aduc la cunoştinţă că ne-am organizat să 
cumpărăm daruri pentru persoanele defavorizate din satul Cornu de Sus cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă. Eu contribui cu indemnizaţia de consilier şi invit colegii să participe şi ei. 
           Domnul primar Cornel NANU: particip şi eu la această acţiune. 
 
11.5. Domnul consilier Gabriel IANCU: Am observat că balustrada metalică la pasarela 
pietonală spre gara Breaza este deteriorată; să anunţaţi la CNADNR. Deasemenea, se pun 
parapeţi din beton pe DN1 şi se va bloca total ieşirea din Cornu de Sus; vă rog să mai luaţi 
legătura cu CNADNR, poate se rezolvă … 
           Domnul primar Cornel NANU: Eu mai încerc, dar nu cred că vor fi de acord. La Cornu vor fi 
două giratorii în DN 1  pe o distanţă de numai 6 km.; nu cred că îl vor mai aproba şi pe al treilea.  
 
11.5. Domnul consilier Marius IANCU: Referitor la clădirile din patrimoniul comunei, s-au 
verificat?Avem clădiri cu bulină roşie? 
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           Domnul primar Cornel NANU: Cele mai vechi clădiri sunt primăria(1907), muzeu-
bibliotecă (1927) şi căminul cultural (1953). Căminul cultural se află în renovare, modernizare – 
lucrări care includ şi consolidarea pereţilor. Celelalte două clădiri au făcut obiectul unor 
expertize şi s-a constatat că nu se mai poate interveni prin lucrări de modernizare, consolidare, 
etc. Sperăm să reluăm lucrările la Centrul cultural şi acolo va fi suficient spaţiu să mutăm 
activităţile în cazul în care avem probleme la primărie sau la bibliotecă. Clădirea este acum în 
conservare, dar nu mai este mult de lucru pentru finalizarea acesteia.. 
 

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

                                                          
 

                                                      Preşedintele de şedinţă, 
                   Nicolae TUDOR  
 
 

  Contrasemnează 
                                Secretarul comunei Cornu, 
                                                                                                                                      Daniela IANCU 
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