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ROMÂNIA																																																																																																																																						
JUDEŢUL	PRAHOVA																																																																																																								
CONSILIUL	LOCAL	AL	COMUNEI	CORNU									

Proiect	
PROCES‐VERBAL	

	
Încheiat astăzi, 11 iulie 2019, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei, domnul Nanu Cornel, prin 
Dispoziţia nr.65 din 8 iulie 2019. Secretarul comunei Cornu face apelul nominal, rezultând că 
la şedinţă participă un număr de 13	 consilieri din totalul de 13, conform registrului de 
prezenţă şi constatând că aceasta este legal constituită). La şedinţă mai participă: domnul 
Cornel NANU, primarul comunei și doamna Alina NISTORICĂ, inspector cu atribuţii delegate 
director executiv Primăria Cornu. 

Domnul consilier Ioan MANTA, președintele ales în luna aprilie 2019 pentru trei 
ședințe 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 12 iunie 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare 
şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul II pe anul 2019 - iniţiat  
de primar ; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare 
nerambursabilă nr.C0720AN00031533100586 din 12 octombrie 2016 și aprobarea solicitării de 
prelungire a Scrisorii de garanție nr.4346/IG173300323/14.07.2017 pentru realizarea investiției 
EXTINDEREA	 CAPACITĂȚII	 DE	 STOCARE	 A	 APEI	 POTABILE	 ÎN	 GOSPODĂRIA	 DE	 APĂ,	
MODERNIZAREA	 ȘI	 REABILITAREA	 REȚELEI	 DE	 APĂ	 ȘI	 EXTINDERE,	 MODERNIZARE	 ȘI	
REABILITARE	REȚEA	DE	APĂ	UZATĂ	ÎN	COMUNA	CORNU,	JUDEȚUL	PRAHOVA – iniţiat de primar ; 

4. Proiect de hotărâre privind	 asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea 
realizării obiectivului de investiţii de interes public”Conservare, restaurare, consolidare (după 
caz) şi punere în valoare a Monumentului Eroilor din comuna Cornu, judeţul Prahova”– iniţiat 
de primar ; 

5. 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 luna iunie 2019– iniţiat de 
primar; 

6. Proiect de hotărâre privind	repartizarea sprijinului financiar alocat pentru anul 2019, 
de la bugetul comunei Cornu pentru unităţile de cult din comuna Cornu, aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România – iniţiat de primar; 

7. Proiect de hotărâre privind	rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2019– 
iniţiat de primar; 

8. Proiect de hotărâre privind	 înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al 
comunei Cornu în Consiliul de Administraţie din cadrul  Şcolii gimnaziale  "Profesor Cristea 
STĂNESCU" Cornu – iniţiat de primar; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri– iniţiat de 
primar; 

10. Alte probleme curente ale administraţiei locale, 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 13 voturi Pentru. 
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La primul	punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din 
data de 12 iunie 2019.  

Nu sunt observații, nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 
Voturi Pentru	: 13		
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0. 
  
La punctul	2	  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al 
comunei în trimestrul II pe anul 2019.  

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	: 13		
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul	 3 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea prelungirii contractului de finanțare nerambursabilă nr.C0720AN 
00031533100586 din 12 octombrie 2016 și aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de 
garanție nr.4346/IG173300323/14.07.2017 pentru realizarea investiției EXTINDEREA	
CAPACITĂȚII	 DE	 STOCARE	 A	 APEI	 POTABILE	 ÎN	 GOSPODĂRIA	 DE	 APĂ,	MODERNIZAREA	 ȘI	
REABILITAREA	REȚELEI	DE	APĂ	 ȘI	EXTINDERE,	MODERNIZARE	 ȘI	REABILITARE	REȚEA	DE	
APĂ	UZATĂ	ÎN	COMUNA	CORNU,	JUDEȚUL	PRAHOVA. 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	: 13		
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul	4	  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind asocierea 

comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes 
public”Conservare, restaurare, consolidare (după caz) şi punere în valoare a Monumentului 
Eroilor din comuna Cornu, judeţul Prahova”.  

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	: 13		
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul	5	  pe ordinea de zi se analizează proiectul 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 luna iunie 2019.  

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest 
proiect de hotărâre. 
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Nu sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente. Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru	: 13		
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul	6	 pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind repartizarea 

sprijinului financiar alocat pentru anul 2019, de la bugetul comunei Cornu pentru unităţile de 
cult din comuna Cornu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.  

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	: 13		
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  

	
Se trece la punctul	 7 pe ordinea de zi: proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local al comunei Cornu pe anul 2019.  
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	: 13		
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul	8	  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind înlocuirea 

unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Cornu în Consiliul de Administraţie din 
cadrul  Şcolii gimnaziale  "Profesor Cristea STĂNESCU" Cornu.  

Președintele de ședință propune ca înlocuitor pe doamna consilier Nicoleta STOIAN.  
Comisia de specialitate nr. 2 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. Exercitarea votului s-a efectuat, utilizându-se buletine de 
vot (vot secret). 

Voturi Pentru	: 13		
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul	 9 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea	

efectuării	unui	schimb	de	terenuri.  
Domnul primar Cornel NANU arată că terenul Parohiei Cornu de Jos are înscrise la 

capitolul sarcini din extrasul de carte funciară litigiul privind servitutea de trecere – acțiune 
formulată de Cojocărița Maria, Ion Maria Lăcrămioara și Ion Constantin Cristian. Propune a se 
aproba schimbul de terenuri, acesta urmând a se realiza după rezolvarea situației juridice a 
imobilului ce face obiectul schimbului de teren (respectiv după finalizarea acțiunii din 
instanță/eliminarea notării litigiului din cartea funciară). 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului local prezintă avize favorabile la acest 
proiect de hotărâre. 
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Nu sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente. Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi Pentru	: 13		
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul	10 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
	
10.1.	 Se analizează cererea înregistrată sub nr.5141/24.06.2019, prin care domnul 

Moga Petru sesizează faptul că la orice	ploaie	mai	consistentă	sistemul	de	canalizare	pe	strada	
Aniniș	 refulează	 întregul	 conținut	 în	 spatele	 casei	 sale	 și	 umple	 grădina	 vecină.	Dacă	 nivelul	
curții	sale	nu	ar	fi	mai	coborât	cu	15‐20	cm.decât	nivelul	la	care	poate	urca	în	căminele	stradale,	
conținutul	sistemului	de	canalizare	ar	inunda	strada. 

Domnul primar :	cele	semnalate	de	domnul	Moga	Petre	sunt	reale,	avem	o	problemă	 la	
conducta	de	canalizare	de	pe	stradă	;	am	pus	o	clapetă	de	sens	dar	nu	am	rezolvat	problema,	
presupunem	că	este	vorba	de	o	strangulare	a	conductei,	din	cauza	cărei	se	umplu	rapid	căminele	
atunci	când	sunt	ploi	abundente.	Vă	propun	să	fiți	de	acord	să	facem	o	reparație	a	conductei	de	
pe	strada	Aniniș,	pe	o	lungime	de	cca	100	m.	l. 

Propunerea se supune la vot, fiind aprobată cu 13 voturi Pentru. 
 

10.2. Se analizează propunerea doamnei consilier Angelica IONESCU pentru 
organizarea unei actiuni intitulată PRIMAR PENTRU O ZI, pentru elevii școlii gimnaziale din 
cl.V-VIII. 

Propunerea se supune la vot, fiind aprobată cu 13 voturi Pentru. 
 
10.3.Domnul consilier Ioan MANTA : readuc	în	atenția	consiliului	local	problema	barului	

din	 centrul	 comunei,	 pe	 colțul	 bulevardului…	 Se	 creează	mari	 probleme	 locuitorilor	 din	 zonă	
atât	 prin	 zgomotul	 și	 tulburarea	 liniștii	 până	 la	 ore	 foarte	 târzii	 cât	 și	 prin	 aruncarea	 de	
gunoaie,	resturi,	sticle,…	pe	toată	zona	drumului	din	jurul	barului.	Cer	poliției	locale	să		verifice	
programului	de	funcționare	și	să	se	verifice	dacă	acesta	se	respectă	și	să	se	ia	măsuri. 

 
10.4.Domnul consilier Marius IANCU : propun	amplasarea	de	limitatoare	de	viteză	și	pe	

strada	Grădiniței	 și	 strada	Bucureștii	Noi.	 Sunt	 zone	unde	mașinile	măresc	 viteza	până	 la	70	
km/oră..este	periculos	. 

10.5.Domnul consilier Sorin ISAR: avem	 o	 problemă	 cu	 căruțele	 care	 iau	 fier	 vechi,	
ridică	și	alte	gunoiae,	moloz,	mobile	veche,	ambalaje,	obiecte,	și		le	depozitează	pe		spațiul	verde,	
pe	izlazuri….Trebuie	să	luăm	măsuri	împotriva	acestor	depozitări	necontrolate.	 

Primar: am	luatmăsuri	să	închidem	drumul	pe	izlazul	Misleanu	și	la	intrarea	pe	strada	
Câmpiniței,	pentru	a	nu	se	mai	circula	cu	căruțele	în	zonă;	vrem	să	blocăm	accesul	celor	care	vin	
din	 afara	 localității,	 prin	 ridicarea	 unui	 gard.	 Nu	 putem	 interzice	 total	 circulația	 căruțelor,	
întrucât	sunt	locuitori	din	Cornu	care	au	căruțe	și	le	utilizează	pentru	transpoarte	legale.	

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

preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările acesteia.    
 

Preşedintele	de	şedinţă,	
Ioan	MANTA	

																																																																																																																																				Secretarul	comunei	Cornu,				
																																																																																																																																Daniela	IANCU	

	
																																																																																																																																																																							                                


