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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU    

proiect                                                                                                                     
PROCES-VERBAL, 

 
Încheiat astăzi, 5.11.2015, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa extraordinară a 

Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin Dispoziţia nr.198 
din data de 3.11.2015. 

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 motivat domnul consilier Ion PAVEL (deplasare în 
străinătate în interes de serviciu). 

Este prezent la şedinţă: domnul Cornel NANU, primarul comunei Cornu. 
Sunt prezenţi la şedinţă: domnul Cornel Nanu, primarul comunei Cornu, doamna 

Daniela CHIŢU, director executiv şi doamna Alina NISTORICĂ, inspector impozite şi taxe. 
D-na Daniela IANCU invită pe d-nii consilieri să facă propuneri pentru desemnarea unui 

preşedinte de şedinţă, având în vedere faptul că mandatul domnului Iulian VOICA a expirat. 
Domnul consilier Nicolae ZIDARU propune pe domnul consilier Nicolae SAVU. 
Nu mai sunt alte propuneri, iar secretarul supune la vot propunerea făcută de domnul 

ZIDARU: 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Cu 12 voturi Pentru, s-a ales preşedintele de şedinţă pentru 3 şedinţe consecutive, în 

persoana domnului Nicolae SAVU, care preia conducerea lucrărilor şedinţei. 
La prounerea domnului consilier Ioan MANTA, consilierii au  ţinut un moment de 

reculegere în memoria victimelor incendiului din clubul Colectiv din Bucureşti. 
 
Domnul Nicolae SAVU, 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 

29 octombrie 2015; 
2. Proiect de hotărâre privind numirea preşedintelui de şedinţă; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2016 la nivelul comunei Cornu, judeţul Prahova; 
4.  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 29.10.2015.  
Nu sunt înscrieri la cuvânt 
Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  

Domnul primar Cornel NANU : am rămas dator din şedinţa trecută să dau cifrele finale ale 
proiectuşlui de modrnizare de drumuri, respectiv indicatorii tehnico-economici: aceştia sunt: 
durata de realizare: 24 luni, lungime drumuri 8,061 km, suprafaţă: 43.385 m.p. valoarea 
totală, inclusiv TVA este de 7.532,003 mii lei respectiv, Contructii – montaj (C+M ) 6.850,139 
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mii lei inclusiv TVA, respectiv 1.550,298 mii euro.  Valoare cheltuieli eligibile: 4.418,600 mii 
lei, fără TVA.  TVA aferent cheltuieli eligibile: 1.060,464 mii lei.   Valoare cheltuieli neeligibile:      
3.113,403 mii lei inclusiv TVA. Valoare cheltuieli cofinanţare buget local:  2.052, 939 lei. 

 
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).   
 

La punctul 3 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2016 la nivelul comunei Cornu, judeţul Prahova. 

Comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la 
acest proiect de hotărâre. Înscrieri la cuvânt: 

Domnul consilier Gabriel IANCU: am o propunere să adoptăm acest proiect de hotărâre 
pe articole . 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului gabriel IANCU. 
Voturi Pentru : 3  
Voturi Împotrivă : 9 
Abţineri : 0.  
 
Întrucât nu s-au formulat amendamente, nu mai sunt alte întrebări sau propuneri, 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : : 3 (Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU, Mariana RADU). 
 
Se trece la  punctul 4 pe ordinea de zi, Diverse. 

 
4.1.Domnul consilier Gabriel IANCU:  

- în şedinţa trecută s-a discutat problema cu domnul Gratie, care a construit poarta pe 
domeniul public. 

-  Referitor la staţia de epurare, se depozitează în continuare materiale, sunt grămezi de 
pietriş acolo. 

Primar : vom verifica ambele situaţii? 
- ca urmare a tragicului accident, întreb dacă autoritatea executivă a verificat sau verifică dacă 
instituţiile publice şi agenţii economici au avize ISU. 
Primar : legea prevede că avizele de funcţionare se dau în baza declaraţiilor pe propria 
răspundere, prin care aceştia declară că îndeplinesc condiţiile. Vom verifica dacă îndeplinesc 
aceste condiţii. În perioada următoare va fi şi o acţiune a Instituţiei Prefectului, care, împreună cu 
ISU, Dir.Mediu, Dir. Sanitară, etc. vor verifica toate aceste instituţii şi operatori economici . 
 
4.2.Domnul consilier Ioan MANTA: au murit nişte copii în acel club, deoarece nu se acordă 
importanţă regulilor PSI. Domnilor consilieri, haideţi să facem un exerciţiu, închideţi ochii şi 
spuneţi unde se află stingătoarele în această sală. Ar trebui ca fiecare şedinţă de consiliu să 
înceapă cu un instructaj în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. 
 

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

  Contrasemnează 
                                Secretarul comunei Cornu 
                                                                                                                                      Daniela IANCU 
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