
ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU    
                                                                                                                         

Proiect 
        PROCES-VERBAL, 
 

Încheiat astăzi, 8.07.2014, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară a 
Consiliului Local, convocată de îndată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.111 din data de 07.07.2014. 

Secretarul comunei Cornu face apelul nominal, rezultând că la şedinţă participă un 
număr de 11 consilieri din totalul de 13, conform registrului de prezenţă şi constatând că 
aceasta este legal constituită. Lipsesc : domnul Ioan MANTA (delegaţie de serviciu) şi d-na 
Mariana RADU (concediu). La şedinţă mai participă: doamna Daniela CHIŢU, şef Birou 
buget local. 

 
Domnul consilier Ion PAVEL, preşedintele ales pentru trei şedinţe consecutive, preia 

conducerea lucrărilor şedinţei şi dă citire ordinei de zi a acesteia, aşa cum a fost propusă de 
iniţiator: 
1. Analiza şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
comunei Cornu din data de 24 iunie 2014; 
2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea de măsuri privind „Sărbătoarea florilor de tei”- 
prilejuită de ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a VIII-a;   
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Imnului Comunei Cornu „Colţ de rai”; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei 
Cornu la sfârşitul trimestrului II  2014; 
5. 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 11 voturi Pentru (unanimitate). 
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei 

din data de 24.06.2014.  
Nu sunt întrebări sau discuţii. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal, 

acesta fiind  aprobat cu 11 voturi Pentru(unanimitate).  
 
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru stabilirea de 

măsuri privind „Sărbătoarea florilor de tei”- prilejuită de ZILELE COMUNEI CORNU 
ediţia a VIII-a.  

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la 
acest proiect de hotărâre.   

Înscrieri la cuvânt: 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU : care sunt elevii care beneficiază de premii 

pentru participarea la olimpiade? 
Domnul primar Cornel NANU : nu avem cazuri; avem numai elevi care au participat 

la concursuri sportive, motiv pentru care am şi venit cu propunerea de modificare a HCL 
15/2013; 

Domnul consilier Gabriel IANCU : în materialele primite nu am găsit detaliate 
costurile celor 2 zile de festival. Cât din costuri se acoperă din sponsorizări? Cât de la buget? 

Domnul primar Cornel NANU : premiile sunt de la buget iar spectacolele şi celelalte 
cheltuieli, din sponsorizări. 
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Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, pentru care nu s-au 
formulat amendamente. 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0  
 
Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

privind aprobarea Imnului Comunei Cornu „Colţ de rai”.  Comisiile de specialitate nr. 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0  
 
La punctul 4 pe ordinea de zi, se analizează: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Cornu la sfârşitul 
trimestrului II  2014.  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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0  
 
 
La ultimul punct de pe ordinea de zi, 5. Diverse :  
 

5.1. Cererea doamnei Gabriela PĂDURE, prin care solicită modificarea contractului de 
închiriere pt. spaţiul alimentar de la Lunca Cornului, prin diminuarea suprafeţei închiriate 
la 30 m.p, (renunţând practic la una din cele două încăperi ale spaţiului).. 
- Domnul consilier Gabriel IANCU: dacă a avut loc o licitaţie şi a închiriat o suprafaţă, 
trebuie să respecte contractul încheiat; nu sunt de acord cu reducerea suprafeţei; nu o să mai 
vină nimeni să închirieze încăperea cealaltă;  
- Domnul consilier Nicolae ZIDARU : propun să aprobăm cererea doamnei Pădure.  
Cererea este supusă la vot, fiind aprobată cu 9 voturi Pentru şi 2  Împotrivă (Gabriel IANCU 
şi Dan ALEXANDRU). 
 
5.2. Domnul consilier Nicolae IONESCU : ţinând cont că anul şcolar s-a încheiat, ar fi 
bine să primim un raport de la conducerea şcolii, privind situaţia şcolară, promovabilitatea, 
rezultatele la examenul de capacitate, calitatea actului educaţional, probleme în funcţionarea 
instituţiilor de învăţământ, etc. Propun să solicităm un raport pentru şedinţa viitoare. 

Propunerea este supusă la vot, fiind aprobată cu 11 voturi Pentru. 
 

 
5.3. Domnul consilier Gabriel IANCU : referitor la transportul în comuna, preţul 
biletelor s-a majorat de 2 ori în, este 4 lei pentru Cornu de Sus. Propun să invităm la şedinţa 
viitoare pe d-na director să ne explice tariful. 

 
5.4. Domnul consilier Marius IANCU : am o propunere: în cadrul activităţilor din 
Programul festivalului, să acordăm titlul de Cetăţean de Onoare domnului prim-ministru şi 
veteranilor de război.. 

Domnul consilier Nicolae IONESCU : ce presupune acordarea acestui titlu? 
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Secretar Daniela IANCU: pentru acordarea acestui titlul este necesară adoptarea unei 
Hotărâri de Consiliu distincte, pentru fiecare persoană nominalizată, însoţită de referat de 
apropbare (expunere de motive) şi notă de fundamentare; avem aprobat un Regulament 
privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare, care trebuie respectat; dacă propunerea 
este votată de consiliu, va fi necesară o şedinţă extraordinară, convocată de îndată; Iniţiatorul 
proiectului de hotărâre trebuie să elaboreze referatul de aprobare şi nota de fundamentare; 

Domnul consilier Ştefan CÎRCIU : ca să fiu de acord ar trebui să ştiu ce a făcut 
pentru comuna Cornu?  

Domnul consilier Dan ALEXANDRU : câţi veterani mai avem? Ar trebui să le dăm 
tuturor câte o diplomă, sau familiilor celor care nu mai sunt în viaţă.  

Domnul consilier Nicolae ZIDARU : eu nu sunt de acord cu această propunere, 
propun respingerea ei. 

Domnul primar Cornel NANU :  simt o reticenţă din partea dvs., propun să amânăm 
luarea unei decizii privind acordarea acestui titlu premierului. 

Propunerea este supusă la vot, fiind aprobată cu 11 voturi Pentru. 
Domnul consilier Iulian VOICA : propun să amânăm acordarea titlului de cetăţean 

de onoare veteranului de război, până în luna decembrie; să acordăm acest titlu de Ziua 
Naţională a României. 

Propunerea este supusă la vot, fiind aprobată cu 11 voturi Pentru. 
 

 
 
 
Întrucât nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi şi nici înscrieri la cuvânt, domnul 

Ion PAVEL, preşedintele de şedinţă, declară lucrările şedinţei încheiate şi mulţumeşte 
consilierilor pentru participare.                                     
                         
 
                                                  Preşedintele de şedinţă, 
             Ion PAVEL  

  Contrasemnează 
                                Secretarul comunei Cornu 
                                                                                                                                      Daniela IANCU 
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Vremea in Cornu - Sambata - 12.07.2014 
 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 

 
        

 cer senin, 
fara nori 

cer senin 
dar cu 
ceata 

cer senin, 
fara nori 

cer senin, 
cativa nori 

josi 

cer partial 
noros 

cer 
predominant 

noros 

cer senin, 
cativa nori 

josi 

cer senin, 
fara nori 

Temperatura 15°C 13°C 10°C 17°C 19°C 21°C 24°C 23°C 

Temperatura 
perceputa 15°C 13°C 8°C 14°C 17°C 18°C 25°C 26°C 

Cantitate 
precipitatii 3 
ore 

0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 

Probabilitate 
precipitatii 24 % 1 % 0 % 0 % 21 % 42 % 46 % 58 % 

Viteza 
vantului 4 km/h 4 km/h 8 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 8 km/h 1 km/h 

Rafale de 
vant 20 km/h 20 km/h 23 km/h 26 km/h 26 km/h 27 km/h 19 km/h 11 km/h 

Directia 
vantului W W NW WSW WSW WSW WSW NW 

Umiditatea 
relativa 83 % 88 % 82 % 72 % 65 % 64 % 60 % 71 % 

Nr. ore cu soare: 10        Durata  
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Vremea in Cornu - Duminica - 13.07.2014 
 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 

 
        

 cer senin, 
fara nori 

cer senin, 
fara nori 

cer senin, 
fara nori 

cer senin, 
fara nori 

cer partial 
noros 

cer partial 
noros 

cer partial 
noros 

cer senin, 
cativa nori 

josi 

Temperatura 19°C 14°C 10°C 21°C 24°C 26°C 25°C 22°C 

Temperatura 
perceputa 19°C 12°C 7°C 21°C 25°C 29°C 25°C 23°C 

Cantitate 
precipitatii 3 
ore 

0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 

Probabilitate 
precipitatii 26 % 3 % 4 % 4 % 18 % 32 % 34 % 34 % 

Viteza 
vantului 4 km/h 11 km/h 13 km/h 3 km/h 0 km/h 2 km/h 5 km/h 8 km/h 

Rafale de 
vant 9 km/h 12 km/h 17 km/h 10 km/h 15 km/h 13 km/h 15 km/h 11 km/h 

Directia 
vantului NNW NNW NNW NW WSW WNW N N 

Umiditatea 
relativa 75 % 78 % 89 % 53 % 50 % 46 % 49 % 66 % 
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