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ROMÂNIA																																																																																																																																						
JUDEŢUL	PRAHOVA																																																																																																								
CONSILIUL	LOCAL	AL	COMUNEI	CORNU									

Proiect	
PROCES‐VERBAL	

	
Încheiat astăzi, 24 septembrie 2019, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.79 din 20 septembrie 2019. 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 motivat doi 
consilier: domnul Sorin ISAR (plecat în deplasare în interes de serviciu) și domnul Iulian VOICA 
(plecat în concediu). La şedinţă mai participă: domnul Cornel NANU, primarul comunei și 
doamna Alina NISTORICĂ, inspector cu atribuţii delegate director executiv Primăria Cornu. 

Domnul consilier Nicolae ZIDARU, președintele ales în luna august 2019 pentru o 
perioadă de 3 luni, supune aprobării consilierilor ordinea de zi, aşa cum a fost formulată în 
convocator: 

1. Analiza şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al comunei 
Cornu din data de 27 august 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii ″C.N.I.″ S.A., a amplasamentului şi 
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip „Construire 
bazin de înot didactic în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, strada Aniniș nr.17, judeţul 
Prahova”– iniţiat de primar; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local - iniţiat  de primar; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului 

didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă 
şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile iulie-august 2019– iniţiat de 
primar; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism  Plan	Urbanistic	
Zonal	 RIDICARE	 RESTRICȚIE	 TEMPORARĂ	 DE	 CONSTRUIRE	 (S=	 1063	MP	 DIN	 S=	 2018	MP)	
pentru	 amplasare	 locuință	 p+1e+m	 si	 foisor,	 amenajare	 drum	 acces	 (Sstudiată=	 2205	MP)	 in	
comuna	Cornu,	 sat	Cornu	de	 jos,	 strada	 ing.	 Ion	Nistorică	 ,	nr.	35,	T15,	parcela	L	623,	nr.	 cad.	
22719– iniţiat de primar; 

6. Alte probleme curente ale administraţiei locale. 
 

             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 27 august 2019.  
Nu sunt observații, nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru	: 11		
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul	2 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre cu privire la predarea 

către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de 
Investiţii ″C.N.I.″ S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii Proiect tip „Construire bazin de înot didactic în comuna Cornu, sat 
Cornu de Jos, strada Aniniș nr.17, judeţul Prahova”.  
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Comisiile de specialitate nr. 1, 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	3	  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local.  
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.  
 
Se trece la punctul	 4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din 
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă 
pentru lunile iulie-august 2019. Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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	5	  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea	

documentației	de	urbanism		Plan	Urbanistic	Zonal	RIDICARE	RESTRICȚIE	TEMPORARĂ	DE	
CONSTRUIRE	(S=	1063	MP	DIN	S=	2018	MP)	pentru	amplasare	locuință	p+1e+m	si	foisor,	
amenajare	drum	acces	 (Sstudiată=	2205	MP)	 in	comuna	Cornu,	sat	Cornu	de	 jos,	strada	
ing.	Ion	Nistorică	,	nr.	35,	T15,	parcela	L	623,	nr.	cad.	22719.  

Comisiile de specialitate nr. 1 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.  

	
Se trece la punctul	6 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
6.1.	Domnul consilier Dan ALEXANDRU : prima	problemă	pentru	domnul	primar‐	care	

străzi/alei	din	Cornu	reușiți	să	le	finalizați	în	acest	an?	A	doua	problemă:	dacă	sunt	bani	în	buget	
pentru	sistemul	de	monitorizare	video	în	punctele	principale	–	bulevard,	școală,	grădinița	Cornu	
de	Sus,	intrările	în	localitate,	etc.	? 

 Domnul Cornel NANU, primarul comunei Cornu: Referitor	 la	prima	problemă,	avem	un	
proiect	de	modernizare	a	10	străzi	și	8	alei	(din	care	una	este	aleea	Iancului,	pt.care	dvs.domnule	
consilier,		ați	cerut	să	se	modernizeze,	iar	domnul	Bălan	afirmă	că	nu	este	drum	public,	că	aleea	
este	a	lui….).		Avem	tot,	documentații	SF,	PT,	Detalii	de	excuție…Este	un	proiect	de	10	milioane	lei.		
Trebuie	să	găsim	finanțare.	S‐a	deschis	un	Program	FDI,	un	credit	pe	20	de	ani,	cu	dobândă	foarte	
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mică…	Dacă	sunteți	de	acord	cu	această	sursă	de	finanțare	vom	veni	cu	un	proiect	de	hotărâre.	
Este	un	credit	foarte	avantajos.	Vă	rog	să	supuneți	la	vot	propunerea	mea.	

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului primar de a iniția un 
proiect de hotărâre privind aplicarea la programul FDI în scopul finanțării investiției de 
drumuri. 

Voturi Pentru	: 11		
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Domnul Cornel NANU, primarul comunei Cornu: Referitor	la	a	doua	problemă,	noi	avem	

un	proiect	privind	monitorizarea	video	în	comuna	Cornu,	proiect	care	s‐a	axat	în	special	pe	zonele	
vulnerabile	din	punct	de	vedere	al	protecției	mediului	(zonele	cu	depozite	necontrolate	de	gunoi).	
Acest	proiect	are	 foarte	multe	puncte	de	monitorizare,	 iar	costurile	se	ridică	 la	cca	350.000	 lei.	
Suma	este	cam	mare	pentru	bugetul	din	acest	an.	Vă	propun	să	amânăm	pentru	anul	viitor	acest	
proiect,	 să	 analizăm	mai	 bine	 care	 sunt	 punctele	 cele	mai	 potrivite	 de	monitorizare	 și	 să	 îl	
reactualizăm.		

	
6.2. Se analizează cererea înregistrată sub nr.7601/23.09.2019, prin care Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul	 pentru	 managementul	 deșeurilor	 Prahova solicită 
acordarea unui mandat special pentru : 

- Aprobarea tarifelor diferentiate conform fișelor de fundamentare elaborate de 
operatorul serviciului, conform OUG 74/2018, pentru modificarea și completarea Legii 
nr.211/2011, privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 , privind modalitatea 
gestionării ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr.196/2005, privind 
Fondul pentru mediu; 

- Aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public 
de salubrizare a localităților, conform prevederilor OUG 74/2018, pentru modificarea și 
completarea Legii nr.211/2011, privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 , 
privind modalitatea gestionării ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG 
nr.196/2005, privind Fondul pentru mediu; 

- Aprobarea/semnarea Actului additional nr.4 la contractual de salubrizare. 
Domnul primar Cornel NANU arată că nu a inițiat un proiect de hotărâre pe aceste 

documente iar domnul Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova în calitate de 
președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul	 pentru	managementul	
deșeurilor	 Prahova, a solicitat să fie anunțat la prima ședință de consiliu local, pentru a da 
lămuriri suplimentare pe aceste teme.  

Deoarece domnul președinte al Consiliului Județean Prahova nu a ajuns la ședința 
Consiliului local, până la terminarea acesteia și nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi / 
înscrieri la cuvânt,  preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările acesteia.    

 
 

Preşedintele	de	şedinţă,	
Nicolae	ZIDARU	

																																																																																																																																					Secretarul	comunei	Cornu,				
Daniela	IANCU 														


