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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
PROCES-VERBAL, 

 
Încheiat astăzi, 9 ianuarie 2017, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin Dispoziţia nr.3 
din data de 5 ianuarie 2017. 

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. Lipseşte motivat, în interes de serviciu, domnul consilier Sorin 
ISAR. Lipseşte şi domnul consilier Bodan IONESCU, care şi-a dat demisia din această funcţie, 
conform adresei înregistrată sub nr.95 din data de 5.01.2017. Invitată la şedinţă : doamna 
Domnica-Mihaela CHIRICĂ, supleant pe lista PSD. Sunt prezenţi la şedinţă: domnul Cornel 
Nanu, primarul comunei Cornu şi domna Daniela CHIŢU, director executiv.  

 
Domnul Nicolae TUDOR, 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 21.12.2016; 
2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului consilier Bogdan-Vasile 

IONESCU şi validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant– iniţiat de primar; 
3. Depunerea jurământului de către noul consilier local; 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016– iniţiat de 

primar; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pentru anul 2016– iniţiat de primar; 
6. 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 
2016– iniţiat de primar; 

7. 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 11 voturi Pentru. 
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 

data de 21.12.2016.  
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încetarea 

mandatului domnului consilier Bogdan-Vasile IONESCU şi validarea mandatului unui 
nou consilier pe locul devenit vacant. Comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului 
local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre.  

Preşedintele şedinţei supune la vot  încetarea de drept, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier local al domnului Bogdan-Vasile IONESCU, ca urmare a 
demisiei acestuia şi declararea acestui loc vacant. 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 
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Comisia de validare este invitată să preia dosarul supleantului pe lista PSD de la 
secretarul comunei Cornu a-l examina. După analiza dosarului şi a documentelor primite, 
preşedintele comisiei domnul Iulian VOICA prezintă procesul-verbal de validare conform, 
căruia comisia propune validarea mandatului următorului consilier de pe lista  de propuneri 
ale PSD depusă la alegerile locale din de 5 iunie 2016. 

După prezentarea procesului-verbal de validare, preşedintele de şedinţă supune spre 
aprobare validarea mandatului de consilier local al doamnei Domnica-Mihaela CHIRICĂ, 
supleant pe lista de candidaţi la Consiliul Local al comunei Cornu din partea Partidului Social 
Democrat. 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare Consiliului local propunerea ca doamna 

Domnica-Mihaela CHIRICĂ să  facă parte din Comisia de specialitate nr.2 a Consiliului Local, 
constituită pentru următoarele domenii: muncă şi protecţie socială învăţământ, sănătate, 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, tineret şi sport. 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Astfel, cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea 

mandatului domnului consilier Bogdan-Vasile IONESCU şi validarea mandatului 
doamnei Domnica-Mihaela CHIRICĂ. 

În continuare, preşedintele de şedinţă propune trecerea la punctul 3 din program, şi 
anume: ,,Depunerea jurământului de către noul consilier’’. 

Jurământul se depune după următoarea procedură: Consilierul pune mâna stângă atât 
pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie şi dă citire jurământului, "Jur să respect 
Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea 
pentru binele locuitorilor comunei Cornu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!". După care semnează 
jurământul de credinţă, care este imprimat pe un formular special. Jurământul se semnează în 
două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează 
consilierului. 
 Noul consilier este invitat să participe în continuare la lucrările şedinţei, având şi 
dreptul de a vota la următoarele proiecte. 
 

Se trece la punctul 4 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.  

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

acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, 
pentru anul 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
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Se trece la punctul 6 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 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la  punctul 7 pe ordinea de zi, Diverse. 

 
7.1.Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Am două probleme de ridicat: 

a) locuitorii de pe aleea Merilor au făcut o solicitare în urmă cu cca. 3 luni să se pună becuri 
pe alee… până acum nu s-a rezolvat; 

b) îl rog pe domnul vice să dea o atenţie deosebită la curăţarea zăpezii pe trotuarele de la 
poduri. 

 
7.2.Domnul consilier Marius IANCU: Domnul consilier Sorin ISAR m-a împuternicit să fac o 
propunere de schimbare a orei şedinţelor de consiliu, deoarece face naveta la Bucureşti şi nu 
poate să ajungă la şedinţe. Propun să supuneţi la vot ora 17.00 sau 17.30. 
Domnul primar Cornel NANU: Vă rog să ţineţi cont şi de programul de lucru al executivului, care 
se încheie la ora 16.00. Să nu ducem şedinţa mai mult de 16.00 sau 16.30. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea orei  de începere a şedinţelor 16.30. 
Voturi Pentru : 9  
Voturi Împotrivă : 1 (Nicolae ZIDARU) 
Abţineri : 2 (Gabriel IANCU şi Dan ALEXANDRU).  

 
7.3.Domnul consilier Marius IANCU: Vreau să scot în evidenţă faptul că azi dimineaţă, la ora 
4.30 străzile din comună erau deja curăţate, la intrare era dat cu material antiderapant; se 
circula foarte bine. 
Domnul consilier Ioan MANTA: În prima zi (vineri) am constatat că străzile laterale au fost 
curăţate mai repede decât drumul judeţean. Firma care are contract pentru drumul judeţean nu 
a fost în stare să-şi facă treaba… La ora 14.00 era ambuteiaj în panta de la Burloiu. Apoi, când au 
trecut utilajele, au pus toată zăpada pe maşinile care erau pe marginea drumului. Ar trebui să le 
faceţi scris că nu  prestat serviciile cum trebuia. Primăria cum a fost în stare să cureţe lateralele? 
Domnul primar Cornel NANU: În primul rând doresc să vă urez La Mulţi Ani! dvs. şi familiilor dvs. 
Anul 2017 să vă aducă sănătate, împliniri şi realizarea tuturor dorinţelor. Vreau să vă mulţumesc 
pentru sprijinul acordat în anul 2016 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.  

Cunosc problema cu firma de deszăpezire…dar trebuie să mai vedem cum va lucra în 
continuare. Când a nins vineri: încă de noaptea  am intrat cu trei buldozere pe străzile laterale 
(unul în Cornu de Sus şi două în Cornu de Jos). La ora 8 dimineaţa erau curăţate toate străzile 
laterale. Pe drumul judeţean am avut probleme;  firma a intrat noaptea la 1.00, au dat cu sare şi 
nisip şi au crezut că au rezolvat problema. I-am chemat de dimineaţă dar au ajuns abia la ora 
10.00. S-au produs ambuteiaje pentru că au dat cu sare. Apoi am băgat noi buldozerul şi am 
curăţat carosabilul pe drumul judeţean. Azi au trecut noaptea pe la 2.00-2.30 au dat cu nisip, 
apoi iar, la ora 5.45. A fost mai bine. 

Acum ştim cum să procedăm şi au cred că ne-am descurcat bine cu planul pe care l-am 
făcut. A fost destul de bine. Nu o să reuşim niciodată să mulţumim pe toată lumea. Dar au fost 
mulţi cei care ne-au transmis mulţumiri (cum a făcut şi domul Marius Iancu) şi ne-au spus că am 
acţionat bine. Sunt şi nemulţumiţi, cum este domnul Dan Alexandru, privind zăpada de pe 
trotuare. 
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Domnul consilier Ioan MANTA: Eu mă ofer voluntar - pentru o acţiune de curăţire a trotuarelor 
din dreptul podurilor.  Dacă vrem, putem să dăm şi noi o mână de ajutor. 
Domnul primar Cornel NANU: Nu am înţeles care e problema cu aleea Merilor. 
Domnul consilier Dan ALEXANDRU: Pe aleea Merilor este un bec la Verone, în capătul aleii şi mai 
este unul la intrare pe alee. În mijlocul aleii, becurile sunt arse şi nu s-au înlocuit. 
Domnul primar Cornel NANU: Verificăm dacă avem stâlpi şi sunt becurile arse, le vom înlocui. 
 
7.3. Domnul consilier Nicolae ZIDARU: Referitor la hotărârea noastră privind legitimaţiile şi 
însemnele pentru consilieri, întreb în ce stadiu este procedura de achiziţie?. 
Doamna Daniela CHIŢU: Avem o ofertă, ne vom ocupa imediat după aprobarea bugetului . 
 

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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