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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU  

  proiect                                                                                                                     
PROCES-VERBAL, 

 
Încheiat astăzi, 7.01.2016, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 

Consiliului Local, convocată de îndată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.1 din data de 6.01.2016. 

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 Ioan MANTA (care a anunţat că 
întârzie câteva minute). Sunt prezenţi la şedinţă: domnul Cornel Nanu, primarul comunei 
Cornu şi doamna Daniela CHIŢU, director executiv. 

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 Nicolae SAVU a expirat. 

Domnul consilier Nicolae SAVU propune pe doamna consilier Angelica IONESCU. 
Nu mai sunt alte propuneri, iar secretarul supune la vot propunerea făcută: 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Cu 12 voturi Pentru, s-a ales preşedintele de şedinţă pentru 3 şedinţe consecutive, în 

persoana doamnei Angelica IONESCU, care preia conducerea lucrărilor şedinţei. 
 
Doamna Angelica IONESCU, 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 22 
decembrie 2015; 
2. Proiect de hotărâre privind numirea preşedintelui de şedinţă; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a 
deficitului secţiunii de dezvoltare, pentru anul 2015; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi 
secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul IV pe anul 2015; 
5.   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 (unanimitate). 
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 

data de 22.12.2015.  
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
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 acoperirii 
definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pentru anul 2015. 
Comisia de specialitate nr. 1 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Domnul consilier Ioan MANTA cere permisiunea de a intra în sala de şedinţă. Preşedinte 

de şedinţă îi acordă permisiunea de a intra şi a participa în continuare la lucrările şedinţei. 
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 IV pe anul 2015. 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.  
 
Se trece la  punctul 5 pe ordinea de zi, Diverse. 

5.1.Domnul consilier Gabriel IANCU:  
a)în urmă cu două şedinţe,  s-a discutat problema cu d-l Gratie, care a construit poarta pe 
domeniul public; am rugat să se verifice proprietatea d-lui Gratie dacă se confirmă suprafaţa din 
acte. 
b)În urmă cu cca. un an s-au făcut demersuri pentru a se prelungi drumul judeţean până la Cornu 
de Sus; am văzut că deszăpezirea s-a făcut şi în Cornu de Sus, să înţeleg că strada principală din 
Cornu de Sus a intrat în categoria drumului judeţean? 
Secretar: ref. la proprietatea domnului Gratie am verificat actele şi documentele cadastrale şi se 
confirmă că deţine în proprietate  terenul până la limita pe care a construit poarta. 
Primar : În primul rând doresc să vă urez La Mulţi Ani! dvs. şi familiilor dvs. Anul 2016 să vă 
aducă sănătate, împliniri şi realizarea tuturor dorinţelor. Vreau să vă mulţumesc pentru sprijinul 
acordat în anul 2015 mie şi echipei din primărie; putem să ne mândrim că am reuşit să realizăm 
tot ceea ce ne-am propus şi asta şi datorită implicării dvs.în proiectele pe care le-am propus.  
              Referitor la drumul Mihai Viteazu din Cornu de Sus, acesta nu a fost preluat în 
administrarea Judeţului Prahova aşa cum am solicitat în urmă cu 2 ani. Acum nici nu ne mai 
dorim acest lucru, având în vedere că am depus un proiect de modernizare străzi pentru 
finanţare din Programul PNDR, proiect care include şi o parte din strada Mihai Viteazu, respectiv 
tronsonul de la intrarea în DN1 până la punct.”Cojocaru”. Conform cerinţelor de eligibilitate, 
trebuie să deţinem în proprietate şi administrare drumul pe care îl vom moderniza cu fonduri 
europene. Pentru deszăpezire, am găsit înţelegere la societatea care face aceste servicii pe 
drumul judeţean, care nu s-a oprit în centrul comunei şi a efectuat dezăpezirea până la Cornu de 
Sus, inclusiv străzile Independenţei şi Morii. Sperăm să ne ajute şi în perioada următoare, în caz 
contrar vom efectua aceste lucrări cu societatea care are contract pentru celelalte străzi din 
Cornu de Jos (care nu aparţin drumurilor judeţene). 
 

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

  Contrasemnează 
                                Secretarul comunei Cornu 
                                                                                                                                      Daniela IANCU 
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