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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
PROCES-VERBAL, 

 
Încheiat astăzi, 7 martie 2017, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 

Consiliului Local, convocată de îndată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.36 din data de 6 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 domna Domnica-Mihaela CHIRICĂ, motivat (probleme 
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 28.02.2017; 

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia - 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; 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia, faza 
proiect tehnic-detalii de exeuţie, aferentă obiectivului de investiţii ”ÎMBUNATĂŢIREA REŢELEI DE 
DRUMURI DE INTERES LOCAL: STR. PREOT PROVINCEANU, STR. GRĂDINIŢEI, STR. PRIMĂVERII, STR. 
MARIN PREDA, STR. ING. ION NISTORICĂ ŞI ALEEA TRANDAFIRILOR, ÎN COM. CORNU, JUDEŢUL 
PRAHOVA” – iniţiat de primar; 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia, faza 
proiect tehnic-detalii de exeuţie, aferentă obiectivului de investiţii ”INTERVENŢII CANALIZARE 
COMUNA CORNU, STRADA SINĂII” – iniţiat de primar; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform scenariului 
nr.2 şi documentaţia - faza studiu de fezabilitate - aferentă obiectivului de investiţii ”DEMOLARE 
ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA 
CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA” – iniţiat de primar; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia - faza 
proiect tehnic - aferentă obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE SEDIU NOU PRIMĂRIE ÎN COMUNA 
CORNU, JUDEț PRAHOVA” – iniţiat de primar; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de salubritate prestat de către 
societatea Floricon Salub S.R.L. persoanelor fizice din comuna Cornu– iniţiat de primar; 

8.   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. 
 
Domnul primar Cornel NANU: aşa cum am precizat la şedinţa anterioară, am convocat 

această şedinţă de îndată, în special pentru faptul că avem o serie de investiţii pentru care este 
necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici, ca urmare a modificării TVA. Este vorba 
de 4 investiţii care au fost deja aprobate de Consiliul Local, fiind necesară numai actualizarea 
indicatorilor, conform legislaţiei în vigoare şi 2 investiţii noi. În şedinţa precedentă am mai avut 
trei hotărâri privind alte trei lucrări. Din aceste 8 lucrări, vom încerca să obţinem finanţare de la 
bugetul de stat pentru 6. Este vorba de un Program special derulat prin MDRAP. Celelalte două 
lucrări vor fi incluse pentru finanţare în bugetul local. Mă refer la  lucrarea de montare hidranţi 
în Cornu de Jos, care trebuie executată cu prioritate deoarece am semnat contractul de lucrări 
pentru cele 18 străzi din proiectul finanţat din PNDR, iar hidranţii trebuie montaţi înaintea 
modernizării acestor străzi. Deasemenea, vom executa lucrarea de canalizare pe strada Sinăii 
care este urgentă. Este vorba de o consolidare a conductei de canalizare care s-a distrus urmare a 
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alunecărilor de teren din zonă. Subliniez că cererile de finanţare pentru cele 6 obiective de 
investiţii trebuie depuse foarte repede, întrucât termenul de primire la MDRAP este de 30 de zile 
de la aprobarea bugetului de stat. 

 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 

data de 28.02.2017.  
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 se analizează proiectul de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia - 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. 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia, faza proiect tehnic-detalii de exeuţie, 
aferentă obiectivului de investiţii ”ÎMBUNATĂŢIREA REŢELEI DE DRUMURI DE INTERES 
LOCAL: STR. PREOT PROVINCEANU, STR. GRĂDINIŢEI, STR. PRIMĂVERII, STR. MARIN 
PREDA, STR. ING. ION NISTORICĂ ŞI ALEEA TRANDAFIRILOR, ÎN COM. CORNU, JUDEŢUL 
PRAHOVA”– iniţiat de primar. Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz 
favorabil la acest proiect de hotărâre.  

Domnul primar Cornel NANU: această lucrare este în derulare; s-au executat lucrări în 
valoare de 2,1 milioane lei din totalul de 4,3 milioane lei. Pentru diferenţa de executat este 
necesară actualizarea valorii de investiţie. 

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 actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia, faza proiect tehnic-detalii de exeuţie, 
aferentă obiectivului de investiţii ”INTERVENŢII CANALIZARE COMUNA CORNU, STRADA 
SINĂII”– iniţiat de primar. Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz 
favorabil la acest proiect de hotărâre.  

Domnul consilier Gabriel IANCU: s-au făcut expertize pentru această lucrare? 
Domnul primar Cornel NANU: Da, s-au făcut două expertize.Vi le-am prezentat şi dvs. aţi 

ales şi varianta de execuţie a acestei lucrări- consolidare a conductei (fixare pe piloni cu ancore). 
Nu mai 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.  
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Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici, conform scenariului nr.2 şi documentaţia - faza studiu 
de fezabilitate - aferentă obiectivului de investiţii ”DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE 
GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, 
JUDEŢUL PRAHOVA”– iniţiat de primar. 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 6 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia - faza proiect tehnic - aferentă 
obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE SEDIU NOU PRIMĂRIE ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢ 
PRAHOVA” – iniţiat de primar. Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz 
favorabil la acest proiect de hotărâre.  

Domnul primar Cornel NANU: Cred că localitatea Cornu a ajuns în situaţia că a rezolvat 
cea mai mare parte a infrastructurii (drumuri, canalizare, apă, gaze, etc..). A venit momentul să 
facem şi o primărie nouă. Clădirea actuală are o vechime de peste 100 de ani, este mică şi nu mai 
poate fi extinsă. Sediul actual este neîncăpător pentru a se organiza toate serviciile necesare la 
nivelul unităţii administrativ – teritoriale: asistenţă socială, evidenţa persoanelor, cadastru, etc. 
Serviciile pe care trebuie să le oferim cetăţenilor sunt din ce în ce mai numeroase; birourile 
existente sunt deja total insuficiente pentru personalul care trebuie să furnizeze aceste servicii 
populaţiei. 

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 7 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

tarifului pentru serviciul de salubritate prestat de către societatea Floricon Salub S.R.L. 
persoanelor fizice din comuna Cornu – iniţiat de primar. Comisia de specialitate nr. 1 a 
Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. La şedinţă este prezent 
domnul Florin CONSTANTINESCU, adminstratorul societăţii Floricon Salub SRL Câmpina, care 
a solicitat să participe pentru a explica solicitările pe care    le-a făcut societatea. 

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul primar Cornel NANU: Solicitarea societăţii Floricon Salub s-a discutat şi în 

şedinţa anterioară, când s-a aprobat majorarea tarifului numai la persoane juridice, dar nu s-a 
aprobat şi majorarea tarifului la persoane fizice. Domnul Florin CONSTANTINESCU a revenit cu o 
nouă solicitare,  argumentând că neajustarea tarifelor vor pune operatorul în imposibilitatea de 
a achita facturile pentru depunerea la rampă a deşeurilor, ceea ce va avea consecinţe negative în 
activitatea societăţii, aceasta fiind nevoită să procedeze la sistarea prestării serviciilor de 
salubrizare pe raza comunei Cornu. Din cele 14 localităţi unde Floricon Salub prestează servicii 
de salubrizare, numai la Cornu nu s-a aprobat majorarea de tarif. În aceste condiţii, am elaborat 
din nou proiectul de hotărâre pe care l-am iniţiat şi în luna februarie şi insist pentru aprobarea 
acestuia în forma prezentată, pentru a evita riscul de sistare a prestării serviciilor de salubrizare 
pe raza comunei Cornu. 

Domnul consilier Gabriel IANCU: Domnule director, eu sunt mulţumit de calitatea 
serviciilor pe care le prestaţi. Singurul lucru pe care îl reproşez este faptul că nu reuşiţi să faceţi 
contracte pentru toţi locuitorii. Din acest motiv suntem nevoiţi să majorăm tarifele pentru cei 
care au contracte. Domnul Zveica a promis că pe 22 martie va finaliza acţiunea de notificare şi 
contractare pentru cele 461 gospodării care nu sunt abonate. Vrem să ştim care este situaţia. 
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Domnul consilier Ioan MANTA: Eu am aceeaşi întrebare pe care i-am pus-o domnului 
Zveica şi la care încă nu am primit un răspuns. Aţi luat în considerare faptul că veţi încasa de la 
primărie taxa specială pentru persoanele care nu au contracte? Nu mi s-a răspuns nici la 
întrebarea privind justificarea modului de formare a tarifului nou pe care îl propuneţi. 

Domnul Florin CONSTANTINESCU:  
- Împreună cu salariaţii primăriei am identificat toate gospodăriile fără contracte şi le-am 

trimis notificare, cu termen până la 22 martie să încheie contracte; în caz contrar vor achita taxa 
specială pe care aţi stabilit-o. Verificăm baza de date să vedem dacă numărul persoanelor din 
gospodărie este corect declarat în contractele existente. Acum vor declara pe propria răspundere 
numărul persoanelor din gospodărie şi sperăm să depistăm numărul corect beneficiarilor pentru 
serviciile pe care le prestăm. 

- Este o acţiune care va mai dura, noi nu ştim sigur acum numărul de persoanelor care va 
rezulta după terminarea acestor proceduri. Avem deja cereri prin care ni se comunică motive 
pentru care nu vor să facă contracte: în locuinţele respective nu locuieşte nicio persoană/ au 
domciciliul în altă localitate şi la Cornu vin foarte rar/...etc. Va trebui să analizăm toate aceste 
cazuri să vedem ce se va întâmpla cu încasarea taxei speciale. 

- Nu am luat în calcul decât persoanele care plătesc efectiv, la această dată, serviciile. Vom 
analiza în fiecare lună, înainte de facturare, care este numărul persoanelor care plăteşte şi vă 
vom ţine la curent. Vom informa lunar nr.de contracte şi nr. de persoane. După care, primăria va 
proceda la stabilirea şi încasarea taxei. Nu vrem să facem abuzuri, nu vom factura decât după ce 
avem declaraţiile cu nr. de persoane şi după ce vom confirma cu primăria numărul persoanelor 
care fac obiectul taxei speciale. 

- Justificarea tarifului este în documentaţia pe care am înaintat-o: este vorba de majorarea 
salariului minim pe economie şi majorarea taxei la groapa de gunoi. Noi deja plătim o taxă mai 
mare la rampa de gunoi, încă din februarie. Aceste cheltuieli sunt fundamentate în creşterea de 
tarif propusă de noi. 
               Domnul primar Cornel NANU: Nu puteţi factura deocamdată. Noi avem o procedură care 
este în curs. După finalizarea acestei proceduri vom şti exact nr. de persoane pentru care trebuie 
să încasăm taxa specială. Dacă va creşte numărul de abonaţi vom discuta din nou cuantumul 
tarifului, îl veţi recalcula? 

Domnul Florin CONSTANTINESCU: Da. Vom informa lunar primăria care este numărul 
abonaţilor şi vom rediscuta tariful. 

Domnul consilier Nicolae TUDOR: Pentru persoanele care nu se pot deplasa la Câmpina, 
trimiteţi un salariat la Cornu să facă contractele ? 

Domnul Florin CONSTANTINESCU: Da. Avem un casier care vine pe teren cu facturile şi 
vine la solicitare şi pentru încheierea contractului. Dacă este nevoie, mai trimitem şi a doua 
persoană pentru contractare. 

Domnul consilier Ioan MANTA: Eu înţeleg că nu aţi luat în calcul veniturile care vor veni 
din taxa specială. Justificarea noului tarif se bazează numai pe cele două motive: majorarea 
salariului minim pe economie şi majorarea taxei la groapa de gunoi. 

Domnul Florin CONSTANTINESCU: Da. 
 Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 3 (Nicolae Zidaru, Gabriel IANCU, Dan ALEXANDRU).  

 
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 
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