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ROMÂNIA																																																																																																																																						
JUDEŢUL	PRAHOVA																																																																																																								
CONSILIUL	LOCAL	AL	COMUNEI	CORNU									

Proiect	
	

PROCES‐VERBAL	
	
	

Încheiat astăzi, 24 septembrie 2019, ora 18.00 de către secretarul comunei Cornu, la 
şedinţa extraordinară a Consiliului Local, convocată de îndată de către primarul comunei, 
domnul Nanu Cornel, prin Dispoziţia nr.84 din 24 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, doamna Alina NISTORICĂ, inspector cu atribuţii delegate de director 
executiv Primăria Cornu și domnul Gheorghe BURLACU, inginer la Utilități Apaserv Cornu 
SRL ,operatorul serviciului de alimentare cu apă.  

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. Proiect de hotărâre privind	 aprobarea aderării comunei Secăria la Asociaţia de 
dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare „MĂGURA” și mandatarea primarului comunei Cornu să semneze statutul revizuit 
al asociației	– iniţiat de primar. 

 
             Ordinea de zi este supusă votului şi aprobată de către Consiliul local cu 11 voturi 
Pentru. 

 
La primul și singurul punct al ordinii de zi se ia în dezbatere proiectul de hotărâre cu 

privire la aprobarea aderării comunei Secăria la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de 
utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „MĂGURA”  și 
mandatarea primarului comunei Cornu să semneze statutul revizuit al asociației.  

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la 
acest proiect de hotărâre. 

Înscrieri la cuvânt: 
Doamna Daniela IANCU, secretarul comunei Cornu : Această	nouă	ședință	de	consiliu	

local	a	 fost	convocată	de	 îndată	de	către	domnul	Cornel	NANU,	primarul	comunei	Cornu,	 în	
condițiile	prevăzute	de	art.	134	alin.(4)	din	Codul	Administrativ,	 conform	 căruia	 În	 caz	de	
forţă	 majoră	 şi/sau	 de	 maximă	 urgenţă	 pentru	 rezolvarea	 intereselor	 locuitorilor	
comunei,	ai	oraşului	sau	ai	municipiului/subdiviziunii	administrativ‐teritoriale	ori	 în	
alte	situaţii	stabilite	de	regulamentul	de	organizare	şi	 funcţionare	a	consiliului	 local,	
convocarea	acestuia	pentru	şedinţa	extraordinară,	se	face	de	îndată.	Urgența	convocării	
constă	în	obligația	de	a	revizui	Statutul	asociației	în	condițiile	prevăzute	de	art.91	alin.	(6)	din	
Codul	 administrativ,	 cu	 privire	 la	 numărul	membrilor	 Consiliului	 director,	 de	minim	 5	 (un	
președinte	și	4	membri).	Consiliul	director	actual	are	numai	3	membri,	urmând	a	fi	modificat	
la	5	membri,	ce	vor	fi	desemnați	de	către	primarii	comunelor	membre	ale	asociației.	

	Deoarece	se	impune	modificarea	Consiliului	director,	Asociația	de	dezvoltare	MĂGURA	
propune	 a	 se	 accepta	 încă	 un	 nou	membru	 în	 asociație,	 respectiv	 comuna	 Secăria,	 care	 a	
solicitat	să	fie	primită	în	rândul	comunei	membre	ale	asociației.		

Asociația	 are	 în	 prezent	 trei	 comune	membre,	 Cornu,	 Șotrile	 și	 Talea	 și	 consideră	
oportună	atragerea	de	noi	membri. 
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Domnul Gheorghe BURLACU, inginer Utilități Apaserv Cornu SRL: La	 nivelul	
societății	noastre	am	elaborat	o	analiză	tehnico‐economică	asupra	serviciului	de	alimentare	
cu	apă	 din	 comuna	 Secăria	 și	 considerăm	 benefic	 și	 oportun	 a	 se	aproba	 cererea	 comunei	
Secăria	de	a	intra	în	asociație	și	de	a	se	modifica	contractul	de	delegare	pe	noua	arie	(Cornu,	
Șotrile,	 Talea	 și	 Secăria).	 Considerăm	 că	 avem	 capacitatea	 de	 a	 exploata	 serviciul	 de	
alimentare	 cu	apă	 existent	dar	avem	o	 singură	 condiție:	până	 la	 semnarea	 contractului	de	
delegare	comuna	Secăria	să	finalizeze	acțiunea	de	contorizare	a	tuturor	abonaților	de	pe	raza	
comunei,	 pe	 cheltuiala	 proprie	 și	 beneficiind	 de	 consultanța	 operatorului.	 Autoritățile	
administrației	publice	 locale	din	comuna	Șotrile	au	 fost	de	acord	cu	condiția	 impusă	de	noi,	
fapt	 pentru	 care	 vă	 solicităm	 să	 aprobați	 aderarea	 comunei	 Secăria	 la	 asociația	Măgura,	
urmând	 a	 se	 demara	 procedurile	 de	 modificare	 a	 Statutului	 asociației,	 de	 desemnare	 a		
organelor	de	conducere	și	de	aprobare	a	noului	contract	de	delegare	revizuit.	În	cazul	în	care	
nu	vom	ajunge	la	semnarea	contractului	de	delegare	cu	comuna	Secăria,	vom	comunica	acest	
lucru	de	îndată	primarului	și	Consiliului	local	comunei	Cornu.  

 
Nu mai 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.  
 

Deoarece 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 																			


