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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
 
 

PROCES-VERBAL 
DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
 Încheiat astăzi, 24.06.2016, în şedinţa extraordinară de constituire a consiliului local, 
convocată în baza Ordinului nr.181/14.06.2016 al Prefectului Judeţului Prahova. 

Înainte de începerea şedinţei se intonează imnul de stat al României apoi imnul 
comunei Cornu.  

Doamna Daniela IANCU, secretarul comunei Cornu, deschide lucrările şedinţei de 
constituire, mulţumeşte tuturor pentru participare la ceremonia de investire şi prezintă 
invitaţii : doamna Ioana Mădălina LUPEA, subprefect, doamna Rodica PARASCHIV, director 
general Consiliul Judeţean Prahova, domnul Virgil NANU, director OCPI Prahova, directorul 
şcolii prof.Cristea Stănescu Cornu, cei trei preoţi din comuna Cornu, şeful Poliţiei Cornu, 
fostul viceprimar Nicolae MANTA şi fostul secretar Gheorghe Mirel. La şedinţa de constituire 
participă doamna judecător Simona-Elena TARASOV din partea Judecătoriei Câmpina. Este 
prezent şi primarul în funcţie, domnul Cornel NANU, al cărui nou mandat a fost validat de 
Judecătoria Câmpina. 
 Doamna Ioana Mădălina LUPEA, subprefectul judeţului Prahova, dă citire ordinului 
Prefectului nr.181/2016 şi face apelul nominal pentru a se constata prezenţa la şedinţa de 
constituire. În urma apelului, se constată că sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri aleşi. 
Lipseşte motivat domnul Bogdan-Vasile IONESCU, fiind plecat în deplasare în interesul 
serviciului.  

Doamna Ioana Mădălina LUPEA transmite aleşilor locali câteva cuvinte de felicitări 
din partea Instituţiei Prefectului Prahova şi îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri 
(Nicolae SAVU), precum şi pe cei doi asistenţi ai acestuia, cei mai tineri consilieri prezenţi la 
şedinţă (Angelica-Elena IONESCU şi Nicoleta STOIAN), să preia conducerea  lucrărilor 
şedinţei.  

Se ia o pauză, pentru constituirea grupurilor de consilieri, potrivit prevederilor 
Statutului aleşilor locali. Consilierii PSD şi ALDE au constituit un grup, şi consilierii PNL au 
constituit un alt grup. Ambele grupuri şi-au desemnat câte un lider, domnul Iulian VOICA şi, 
respectiv, domnul Gabriel-Luigi IANCU. 

În timpul pauzei, Secretarul comunei Cornu prezintă preşedintelui de vârstă şi 
asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa 
cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele sunt însoţite de 
opţiunea scrisă a unui consilier ales care ocupă funcţia de membru în consiliul de 
administraţie al unei societăţi comerciale a Consiliului local,  funcţie incompatibilă cu 
calitatea de consilier, potrivit legii. Deasemenea, dosarul de validare al primarului Nanu 
Cornel, care a candidat şi pentru funcţia de consilier local şi a obţinut mandatul,  conţine şi 
opţiunea acestuia pentru funcţia de primar.  
 La reluarea lucrărilor, preşedintele de vârstă prezintă Programul de desfăşurare al 
şedinţei de constituire: 

1) Alegerea comisiei de validare 
2) Validarea mandatelor consilierilor locali 
3) Depunerea jurământului de către consilieri 
4) Declararea consiliului ca legal constituit 
5) Alegerea preşedintelui de şedinţă 
6) Depunerea jurământului de către primar 
7) Alegerea viceprimarului 
8) Organizarea comisiilor de specialitate 
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Se trece la primul punct din program, “Alegerea comisiei de validare a Consiliului 
local”. Preşedintele de vârstă, domnul Nicolae SAVU, arată că pentru validarea 
mandatelor, consiliul alege pe întreaga durată a mandatului o comisie de validare, 
alcătuită din 3 sau 5 consilieri, care va reflecta configuraţia politică a consiliului. 
Solicită să se facă propuneri pentru numărul de membri. 

Domnul Iulian VOICA propune ca alcătuire a Comisiei de validare să fie de 3 membri. 
Preşedintele de vârstă supune la vot această propunere, care este votată cu 12 voturi Pentru.  

Pentru constituirea comisiei de validare preşedintele de vârstă solicită să se facă 
propuneri nominale.  

Doamna Angelica-Elena IONESCU, propune pe domnul Iulian VOICA să facă parte din 
comisia de validare.  Preşedintele de vârstă supune la vot această propunere, care este votată 
cu 12 voturi Pentru.  

Domnul Iulian VOICA propune pe doamna Angelica-Elena IONESCU să facă parte din 
comisia de validare.  Preşedintele de vârstă supune la vot această propunere, care este votată 
cu 12 voturi Pentru.  

Domnul Iulian VOICA propune pe domnul Dan ALEXANDRU să facă parte din comisia 
de validare.  Preşedintele de vârstă supune la vot această propunere, care este votată cu 12 
voturi Pentru.  

Preşedintele de vârstă supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la alegerea 
comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Cornu, care este votat cu 12 voturi Pentru 
(unanimitate). Rezultatul se consemnează în hotărârea nr. 1. 
 După alegerea comisiei de validare, aceasta se retrage pentru a-şi alege preşedintele şi 
secretarul. După dezbaterea dintre membrii comisiei de validare, aceasta prezintă procesul-
verbal de constituire al comisiei de validare, precum şi funcţiile stabilite în cadrul comisiei: 
  -Voica Iulian-Preşedinte; 
  -Ionescu Angelica-Elena-Secretar; 
  -Alexandru Dan-Membru. 
 
 După alegerea comisiei de validare, Preşedintele de vârstă propune trecerea la 
punctul doi din program, şi anume: ,,Validarea mandatelor consilierilor aleşi’’. 
 Comisia de validare preia dosarele de la secretarul comunei Cornu şi se retrage pentru 
a le examina. După analiza dosarelor şi a documentelor primite, preşedintele comisiei 
domnul Iulian VOICA prezintă procesul-verbal de validare conform, căruia comisia propune 
validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 5 iunie 2016, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele consilierului Formaţiunea politică 

1 ALEXANDRU  DAN P.N.L. 
2 CÎRCIU  ŞTEFAN NICOLAE P.S.D. 
3 IANCU  GABRIEL-LUIGI P.N.L. 
4 IANCU  MARIUS P.S.D. 
5 IONESCU  ANGELICA-ELENA P.S.D. 
6 IONESCU BOGDAN-VASILE P.S.D. 
7 ISAR SORIN P.S.D. 
8 MANTA  IOAN P.S.D. 
9 SAVU NICOLAE P.S.D. 
10 STOIAN NICOLETA A.L.D.E. 
11 TUDOR  NICOLAE P.S.D. 
12 VOICA  IULIAN P.S.D. 
13 ZIDARU  NICOLAE P.S.D. 

 
După prezentarea procesului-verbal de validare, preşedintele de vârstă supune spre 

aprobare, nominal, fiecare mandat în parte. Validarea mandatelor se face în ordine alfabetică, 
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prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat 
este supus validării sau invalidării nu participă la vot.  

Se dă citire listei în ordine alfabetică a consilierilor şi se supun la vot: 
 
Domnul Dan ALEXANDRU. 
Voturi Pentru: 11 
Voturi Împotrivă: - 
Abţineri : - 
Cu unanimitate de voturi, domnul Dan ALEXANDRU a fost validat. 
Domnul Ştefan Nicolae CÎRCIU. 
Voturi Pentru: 11 
Voturi Împotrivă: - 
Abţineri : - 
Cu unanimitate de voturi, domnul Ştefan Nicolae CÎRCIU a fost validat. 
Domnul Gabriel Luigi IANCU. 
Voturi Pentru: 11 
Voturi Împotrivă: - 
Abţineri : - 
Cu unanimitate de voturi, domnul Gabriel Luigi IANCU a fost validat. 
Domnul Marius IANCU. 
Voturi Pentru: 11 
Voturi Împotrivă: - 
Abţineri : - 
Cu unanimitate de voturi, domnul Marius IANCU a fost validat. 
Doamna Angelica Elena IONESCU. 
Voturi Pentru: 11 
Voturi Împotrivă: - 
Abţineri : - 
Cu unanimitate de voturi, doamna Angelica Elena IONESCU a fost validată. 
Domnul Bogdan-Vasile IONESCU. 
Voturi Pentru: 12 
Voturi Împotrivă: - 
Abţineri : - 
Cu unanimitate de voturi, domnul Bogdan Vasile IONESCU a fost validat. 
Domnul Sorin ISAR. 
Voturi Pentru: 11 
Voturi Împotrivă: - 
Abţineri : - 
Cu unanimitate de voturi, domnul Sorin ISAR a fost validat. 
Domnul Ioan MANTA. 
Voturi Pentru: 11 
Voturi Împotrivă: - 
Abţineri : - 
Cu unanimitate de voturi, domnul Ioan MANTA a fost validat. 
Domnul Nicolae SAVU 
Voturi Pentru: 11 
Voturi Împotrivă: - 
Abţineri : - 
Cu unanimitate de voturi, domnul Savu Nicolae a fost validat. 
Doamna Nicoleta STOIAN. 
Voturi Pentru: 11 
Voturi Împotrivă: - 
Abţineri : - 
Cu unanimitate de voturi, doamna Nicoleta STOIAN a fost validată. 
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Domnul Nicolae TUDOR. 
Voturi Pentru: 11 
Voturi Împotrivă: - 
Abţineri : - 
Cu unanimitate de voturi, domnul Tudor Nicolae a fost validat. 
Domnul Iulian VOICA. 
Voturi Pentru: 11 
Voturi Împotrivă: - 
Abţineri : - 
Cu unanimitate de voturi, domnul Voica Iulian a fost validat. 
Domnul Nicolae ZIDARU. 
Voturi Pentru: 11 
Voturi Împotrivă: - 
Abţineri : - 
Cu unanimitate de voturi, domnul Zidaru Nicolae a fost validat. 
Rezultatul votului validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr. 2.  
 

  În continuare, preşedintele de vârstă propune trecerea la punctul următor din 
program, şi anume: ,,Depunerea jurământului de către consilieri’’. Depun jurământul 
potrivit art.32, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, republicată, toţi consilierii prezenţi, ale căror mandate au fost 
validate, în număr de 12, în ordine alfabetică. 

Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul comunei 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 consilierii validaţi se prezintă, în ordine alfabetică, în faţa mesei 
special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblie. Consilierul pune mâna 
stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, şi pronunţă cuvântul "jur", 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. 
 După depunerea jurământului de către toţi cei 12 consilieri validaţi, preşedintele de 
vârstă declară Consiliul Local al comunei Cornu legal constituit. Declararea consiliului ca 
legal constituit se constată prin hotărârea nr. 3. 
  

Misiunea preşedintelui de vârstă se încheie aici, de aceea este necesară « Alegerea 
unui preşedinte de şedinţă »; pentru aceasta se solicită consiliului să facă propuneri pentru 
alegerea preşedintelui de şedinţă. Domnul Iancu Marius propune pe domnul Savu Nicolae să 
fie preşedinte de şedintă. Fiind singura propunere se supune la vot şi se aprobă în 
unanimitate. 
 Domnul Savu Nicolae, mulţumeşte consiliului pentru încrederea ce i s-a acordat de a 
conduce prima şedinţă a noului consiliu şi propune trecerea la următorul punct  al şedinţei 
,,Depunerea jurămâtului de căre primar’’. 

Rezultatul validării alegerii primarului se prezintă în şedinţa de constituire a 
consiliului local de către doamna judecător Simona-Elena TARASOV, desemnată de 
preşedintele judecătoriei Câmpina, care dă citire Încheierii  nr.66/2016 emisă în şedinţa 
Camerei de Consiliu a Judecătoriei Câmpina din data de 24 iunie 2016, în dosarul 
nr.4091/204/2016. 
 Primarul depune în faţa consiliului local următorul jurământ: “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”. Primarul 
semnează formularul pe care este imprimat textul jurământului. 
 După depunerea jurământului de către domnul primar, acesta primeşte felicitările şi 
se trece la umătorul punct al şedinţei, ,Alegerea viceprimarului’’.  
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             Preşedintele de şedinţă solicită consilierilor să facă propuneri. 
Domnul Marius IANCU îl propune pe domnul Savu Nicolae. Nu sunt alte propuneri, 

drept pentru care se trece la procedura de vot secret. Se face o scurtă pauză pentru 
completarea buletinelor de vot. 

Pentru alegerea viceprimarului comisia de validare, care conduce alegerile, verifică 
buletinele de vot întocmite de secretarul comunei, explică modalitatea de votare : pe 
buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui candidatului pe care doreşte să îl 
voteze.  

Se înmânează buletinele de vot şi se  invită consilierii aleşi să voteze şi să introducă 
buletinul de vot în urna special amenajată.  

Comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor şi încheierea procesului-
verbal. În urma numărării voturilor exprimate comisia de validare dă citire procesului-verbal 
cu rezultatele voturilor obţinute: 

- numărul consilierilor prezenţi, care şi-au exprimat votul este:  12, 
- numărul de voturi valabil exprimate este: 12, 
- numărul de voturi nule:  0. 
Astfel, d-l Savu Nicolae a obţinut un număr de 12 voturi. 
Comisia de validare constată că-l Savu Nicolae a întrunit numărul de voturi pentru a fi 

ales în funcţia de Viceprimar al comunei Cornu. 
Preşedintele de şedinţă dă citire hotărârii pentru alegerea viceprimarului. Alegerea 

viceprimarului este consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local. 
 

 Preşedintele propune trecerea la ultimul punct al ordinii de zi: ,,Stabilirea şi 
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local’’. 
Preşedintele invită consilierii să facă propuneri pentru constituirea comisiilor de specialitate.  

Domnul consilier Iulian VOICA, liderul grupului PSD-ALDE, face următoarele 
propuneri :  
a) Constituirea unui număr de 3 comisii de specialitate, dupa cum urmează : 

-comisia de specialitate nr.1 din domeniile dezvoltare economică-socială, buget, finanţe, , 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire comunală, servicii publice, societăţi 
comerciale, cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern, formată din 5 membri, 
   - comisia de specialitate nr.2 din domeniile muncă şi protecţie socială învăţământ, 
sănătate, familie,  activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, tineret, sport, formată din 5 
membri, 
   - comisia de specialitate nr.3 din domeniile: administraţie publică locală, juridică, 
disciplină, ordine şi linişte publică, formată din 3 membri. 

Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 12 voturi Pentru (unanimitate). 
Domnul consilier Gabriel Luigi IANCU, liderul grupului PNL, face propuneri pentru 

componenţa Comisiei nr.1 : 
1. Iulian VOICA, consilier local din partea PSD,  
2. Dan ALEXANDRU, consilier local din partea PNL, 
3. Nicolae TUDOR, consilier local din partea PSD,   
4. Ioan MANTA, consilier local din partea PSD,  
5. Sorin ISAR, consilier local din partea PSD.  

Propunerea este supusă la vot şi este respinsă cu 10 voturi Împotrivă şi 2 voturi Pentru. 
Domnul consilier Iulian VOICA, liderul grupului PSD-ALDE, face următoarele 

propuneri :  
pentru Comisia nr.1 : 

1. Iulian VOICA, consilier local din partea PSD,  
2. Angelica Elena IONESCU, consilier local din partea PSD, 
3. Nicolae TUDOR, consilier local din partea PSD,   
4. Ioan MANTA, consilier local din partea PSD,  
5. Sorin ISAR, consilier local din partea PSD.  
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Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi Pentru şi 2 voturi Împotrivă. 
 
Pentru Comisia nr.2: 

1. Ştefan Nicolae CÎRCIU, consilier local din partea PSD, 
2. Nicolae ZIDARU, consilier local din partea PSD,   
3. Nicoleta STOIAN, consilier local din partea ALDE.  
4. Bogdan-Vasile IONESCU, consilier local din partea PSD,  
5. Dan ALEXANDRU, consilier local din partea PNL,  

Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi Pentru şi 2 voturi Împotrivă. 
 
Pentru comisia nr.3: 

1. Nicolae SAVU, consilier local din partea PSD,  
2. Marius IANCU, consilier local din partea PSD, 
3. Gabriel-Luigi IANCU, consilier local din partea PNL.  

Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi Pentru şi 2 voturi Împotrivă. 
 
Preşedintele supune la vot  Hotărârea cu privire la stabilirea şi organizarea comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local al comunei Cornu în principalele domenii de activitate, 
care este aprobat, fiind votat cu 12 voturi Pentru (unanimitate). 

Preşedintele invită membrii comisiilor care sunt prezenţi să se retragă pentru 
alegerea pentru fiecare comisie numită a unui preşedinte şi secretar. 

Membrii comisiilor se retrag pentru a-şi stabili preşedinţii şi secretarii. Rezultatul 
alegerilor este consemnat în proces-verbal, astfel: 
             COMISIA DE SPECIALITATE NR.1 pentru următoarele domenii: dezvoltare 
economică-socială, buget, finanţe, , administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire 
comunală, servicii publice, societăţi comerciale, cooperare interinstituţională pe plan intern şi 
extern, va avea următoarea componenţă: 
             PRESEDINTE     Voica Iulian 

       SECRETAR         Ionescu Angelica-Elena 
       MEMBRII           Tudor Nicolae 

Manta Ioan  
                                     Isar Sorin 

             COMISIA DE SPECIALITATE NR.2 pentru următoarele domenii: muncă şi protecţie 
socială învăţământ, sănătate, familie,  activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, tineret, 
sport, va avea următoarea componenţă: 
              PRESEDINTE   Cîrciu Ştefan-Nicolae  
              SECRETAR        Stoian Nicoleta 
              MEMBRII           Zidaru Nicolae 

  Ionescu Bogdan-Vasile 
                                           Alexandru Dan 

COMISIA DE SPECIALITATE NR.3 pentru următoarele domenii: administraţie publică 
locală, juridică, disciplină, ordine şi linişte publică va avea următoarea componenţă: 
                   PRESEDINTE  Savu Nicolae 
                   SECRETAR       Iancu Marius 
                    MEMBRII        Iancu Gabriel-Luigi. 

 
La epuizarea punctelor de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai 

sunt şi alte probleme, dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul.  
Domnul primar Cornel NANU roagă a i se da cuvântul:  
Daţi-mi voie  ca în numele dumneavoastră și al cetăţenilor comunei Cornu să salut 

prezenţa doamnei subprefect Mădălina Lupea la acţiunea noastră și în același timp să-i 
mulţumim că din cele 104 localităţi din Prahova unde a fost invitată, a ales comuna Cornu. 
Suntem onoraţi, așa cum în urmă cu 4 ani, ne-a onorat cu prezenţa doamna Rodica Paraschiv în 
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calitate de prefect la acea vreme și care astăzi este din nou alături de noi în calitate de Director 
General al Consiliului Judeţean Prahova. 
 În primul rând doresc să mulţumesc din nou cetăţenilor comunei, care prin votul lor mi-
au încredinţat misiunea de a conduce comuna încă un mandat. Sunt convins că votul lor nu a 
fost întâmplător. Rezultatele alegerilor locale din 5 iunie 2016, au demonstrat că cetăţenii 
comunei recunosc realizările obţinute în ultimii ani și că promisiunile nu au rămas vorbe goale.
 Mă bucur foarte mult să observ că cetăţenii au ales o ofertă cu proiecte și programe de 
dezvoltare și nu au avut încredere în mirajul promisiunilor populiste ale contracandidaţilor 
nostri. Au înţeles că promisiunile de scutiri de taxe și impozite, de bani acordaţi fără muncă,  
înseamnă sărăcirea. Numai un candidat care nu cunoaște legile ţării și nici caracterul 
cornenilor poate să creadă că ar câștiga alegerile prin pomeni electorale. 
 O administraţie locală nu poate funcţiona fără venituti proprii deoarece nu poate 
asigura o bună funcţionare a unităţilor social-culturale, a reţelelor edilitar-gospodărești sau a 
iluminatului public. Un buget nu poate fi fundamentat pe vorbe. Niciodată în campania 
electorală nu am promis reduceri și scutiri de taxe și impozite. Iar dacă am reușit să asfaltăm 
drumuri, să reparăm școli, grădiniţe, să construim un pod, să aducem apă și gaze în 
gospodăriile oamenilor, am făcut-o și cu sprijinul și contribuţia cetăţenilor care au participat 
atât cu susţinerea morală dar și materială la înfăptuirea unor obiective locale de mare 
însemnătate. 
 În mod special doresc să transmit mulţumirile mele domnilor consilieri, celor care au 
sprijinit iniţiativele și proiectele de hotărâri în scopul realizării programelor de dezvoltare ale 
localităţii. 
 Vreau să mulţumesc colegilor din aparatul de specialitate din primărie care împreună 
am reușit să facem o echipă administrativă puţin numeroasă, dar eficientă, cu care am 
colaborat pentru atragerea la bugetul local a impresionante fonduri externe, guvernamentale și 
de la bugetul judeţean. De asemeni, colegelor  de la seră care mă ajută la menţinerea  curăţeniei 
și înfrumuseţarea comunei Cornu, colegilor de la Societatea de Utilităţi Publice Cornu, pentru 
efortul de a avea apă la robinet 24 de ore din 24  și nu în ultimul rând fostului și actualului 
viceprimar care au fost alături de mine în acești ani. Familiei mele , soţiei și băiatului meu, care 
timp de 26 de ani m-au suportat cu stoicism. Soţia mea a fost alături de mine și s-a bucurat de 
orice realizare a mea, suţinându-mă mai ales atunci când veneam supărat acasă, când nu avea 
cu cine comunica, când nu îmi intra în voie. Mă întreba ce s-a întâmplat și-i răspundeam că am 
mai primit o reclamaţie, că am avut din nou control de la o instituţie a statului, curte de 
Conturi, ANI, etc. Îi mulţumesc că întotdeauna mă încuraja și îmi spunea că împreună vom trece 
și peste asta. Întotdeauna în spatele unui bărbat mai slab există o femeie puternică să-l poată 
domina. 
 Sper că și de acum înainte  îmi veţi acorda sprijinul și vom depune  eforturile necesare 
pentru adoptarea celor mai eficiente măsuri în vederea dezvoltării în continuare a localităţii 
noastre. Vă reamintesc cu acest prilej tuturor celor aleși că astăzi am depus prin jurământ un 
angajament de credinţă faţă de toţi cei ce ne-au ales. Mandatul acordat înseamnă, stimaţi 
colegi, o luptă pentru o viaţă civilizată și liniștită pentru toţi locuitorii comunei și o singură 
politică: aceea a respectării legilor ţării în interesul cetăţenilor. 
 Mulţumesc din suflet tuturor colaboratorilor care au fost alături de primarul comunei 
Cornu: șefului Poliţiei comunale Cornu și colegilor lui, directorului școlii și tuturor cadrelor 
didactice din comună, medicilor de familie, preoţilor noștri. Numai prin continuarea unei bune 
colaborări vom reuși să avem liniște și pace în comună, să avem oameni instruiţi, să nu avem 
suferinţă și lipsă de milostenie creștinească. 
 Lucrez în administraţie de 26 de ani și susţin  cu tărie că în administrarea unei localităţi, 
singura politică trebuie să fie respectarea și aplicarea legilor în interesul cetăţenilor. Opţiunile 
politice individuale sunt firești, dar ele trebuie să se manifeste în afara intereselor personale. 
Administraţia locală se bazează pe conjugarea efortului întregului consiliu, în care diferenţele 
politice nu își au locul. Consilierii trebuie să fie preocupaţi doar de rezolvarea problemelor 
comunităţii.  
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 Nu vor fi două echipe: consiliul local și primăria, vom lucra într-o singură echipă. 
Acceptaţi stimaţi colegi, să fim colegi și să acţionăm împreună pentru menţținerea spirutului de 
pace, liniște, bună convieţuire între toţi cetăţenii, indiferent de vârstă, sex, religie sau culoare 
politică. Cunosc puterea economică a comunei și mizez pe aportul la prosperitatea ei, atât din 
partea locuitorilor cât și din partea agenţilor economici. 
 Suntem aleși să acţionăm în folosul oamenilor pentru ei și împreună cu ei. Contez în 
acest sens pe sprijinul dumneavoastră și sper ca rezultatele muncii noastre să fie încununate de 
bucuria succesului. 
 În ceea ce privește funcţia de primar obiectivele mele le cunoașteţi. Începând de astăzi 
am intrat în campania electorală pentru 2020. Platforma program are  cinci investiţii: 

- Drumuri 
- Apă  
- canalizare 
- Cămin cultural 
- Iluminat public 

Doresc să continuăm împreună programul de modernizare al comunei Cornu. Sunt 
convins că numai împreună vom reuși ceea ce ne-am propus. 

Vă felicit doamnelor și domnilor consilieri pentru noua funcţie în care aţi fost 
investiţi și vă urez succes.  

Domnul consilier Gabriel Luigi IANCU: În primul rând cred că ar fi fost bine să fie 
invitaţi toţi candidaţii la această şedinţă de constituire. Vom sprijini proiectele bune ce se vor 
iniţia şi vom respinge proiectele pe care considerăm că nu sunt potrivite şi întemeiate. Am 
iniţiat şi noi proiecte de hotărâri în mandatul precedent, care erau benefice comunei dar 
acestea nu au fost votate. 

 Vreau să subliniez că dacă ar fi fost două scrutine, altul ar fi fost rezultatul alegerilor. 
Ne vom pregăti mai bine pentru următoarele alegeri şi vom lupta pentru a le câştiga. Nu este 
bine ca un singur partid să ia toate hotărârile. 

Doamna Rodica PARASCHIV, director general Consiliul Judeţean Prahova : Doresc să 
vă felicit şi să vă urez sănătate, înţelegere şi armonie pentru o bună activitate  Aveţi multe 
realizări şi ştim că vă pregătiţi pentru continuarea unor noi proiecte pentru care aţi obţinut 
finanţare europeană. Văd că aţi ales cele două femei consilieri în funcţii de secretari de comisii. 
Secretarii au întotdeauna cel mai mult de muncă. Trebuie să promovaţi femeile şi în funcţii de 
conducere nu numai în funcţii de execuţie, deoarece şi noi avem calităţi de management, şi vă 
pot da multe exemple. Daţi şi femeilor şanse de afirmare. 

 
Epuizându-se problemele de pe ordinea de zi, şedinţa ia sfârşit, drept pentru care s-a 

încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare, din care unul se înaintează Instituţiei 
Prefectului-Judeţul Prahova, iar unul se anexează la dosarul de şedinţă. 

 
 
 
Preşedintele de şedinţă, 
        Nicolae SAVU 
 
               

        Secretarul comunei CORNU, 
                         Daniela IANCU 
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