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ROMÂNIA																																																																																																																																						
JUDEŢUL	PRAHOVA																																																																																																								
CONSILIUL	LOCAL	AL	COMUNEI	CORNU									

Proiect	
PROCES‐VERBAL	

	
Încheiat astăzi, 27 august 2019, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei prin Dispoziţia nr.75 din 21 
august 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. 

Secretarul comunei anunță că este necesară numirea unui nou președinte de ședință, 
deoarece a expirat mandatul domnului Ioan MANTA, preşedintele de şedinţă ales în luna aprilie 
pentru 3 şedinţe consecutive. 

Domnul consilier Iulian VOICA propune pe domnul consilier Nicolae ZIDARU. Nu mai sunt 
alte propuneri. Domnul consilier Nicolae ZIDARU este ales președinte de ședință cu un mandat 
pe 3 luni, cu 13 voturi Pentru. 

Domnul consilier Nicolae ZIDARU, președintele de ședință ales, mulțumește pentru 
încrederea acordată și preia conducerea ședinței.  

Preşedintele şedinţei întreabă dacă mai sunt şi alte probleme pentru ordinea de zi, înafara 
celor înscrise în convocator. 

Președintele ședinței  supune aprobării consilierilor ordinea de zi, așa cum a fost 
formulată în convocator: 
1. Analiza şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Cornu din data de 11 iulie 2019; 
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință – iniţiat de primar ; 
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale 

unor bunuri imobile aflate în domeniul public al comunei Cornu - iniţiat  de primar ; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei 

faza PT, aferentă obiectivului de investiţii  CONSTRUIRE	 SEDIUL	NOU	 PRIMĂRIE	 ÎN	 COMUNA	
CORNU,	JUDEȚUL	PRAHOVA – iniţiat de primar ; 
5. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie CONSTRUIRE	
SEDIUL	NOU	PRIMĂRIE	ÎN	COMUNA	CORNU,	JUDEȚUL	PRAHOVA – iniţiat de primar; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei 

faza PT, aferentă obiectivului de investiţii AMENAJARE	TERENURI	SPORT	CU	ZONE	PEISAGISTICE	
ÎN	VECINĂTATEA	SĂLII	DE	SPORT,	DIN	COMUNA	CORNU,	JUDEŢUL	PRAHOVA‐	ETAPA	1 – iniţiat de 
primar; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nerambursabilă 

nr.C0720RN00021533100480 din 23 august 2016 și aprobarea solicitării de prelungire a 
Scrisorii de garanție nr.3614/20.06.2017 pentru realizarea investiției MODERNIZAREA	REȚELEI	
DE	DRUMURI	DE	INTERES	LOCAL	ÎN	COMUNA	CORNU,	JUDEȚUL	PRAHOVA	– iniţiat de primar; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţii 
REABILITARE,	MODERNIZARE	ȘI	DOTARE	AȘEZĂMÂNT	CULTURAL	ÎN	COMUNA	CORNU,	JUDEȚUL	
PRAHOVA și valoarea lucrărilor suplimentare ce vor fi suportate de la bugetul local– iniţiat de 
primar; 
9. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată 

în semestrul I al anului 2019.  
10. Alte probleme curente ale administraţiei locale              

Întrucât nu mai sunt alte propuneri, ordinea de zi este supusă votului şi aprobată de către 
Consiliul local cu 13 voturi Pentru. 



  
2

 

 
La primul	punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei din data 

de 11 iulie 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 cu privire la 

desemnarea președintelui de ședință. Comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului local prezintă 
aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. Proiectul a fost deja aprobat de consilieri, cu 13 Voturi 
Pentru. 

 
La punctul	3	  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind actualizarea 

caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public 
al comunei Cornu. 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.  
 
Se trece la punctul	4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici şi a documentaţiei faza PT, aferentă obiectivului de investiţii  CONSTRUIRE	
SEDIUL	NOU	PRIMĂRIE	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.  
 
Se trece la punctul	 5 pe ordinea de zi: proiectul de hotărâre privind asigurarea 

cofinanţării obiectivului de investiţie CONSTRUIRE	SEDIUL	NOU	PRIMĂRIE	 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.  
 
Se trece la punctul	6 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici şi a documentaţiei faza PT, aferentă obiectivului de investiţii AMENAJARE	
TERENURI	 SPORT	 CU	 ZONE	 PEISAGISTICE	 ÎN	 VECINĂTATEA	 SĂLII	 DE	 SPORT,	 DIN	 COMUNA	
CORNU,	 JUDEŢUL	PRAHOVA‐	ETAPA	1.  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.  
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La punctul	7	  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 
prelungirii contractului de finanțare nerambursabilă nr.C0720RN00021533100480 din 23 
august 2016 și aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.3614/20.06.2017 
pentru realizarea investiției MODERNIZAREA	 REȚELEI	 DE	 DRUMURI	 DE	 INTERES	 LOCAL	 ÎN	
COMUNA	CORNU,	JUDEȚUL	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	8	  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

devizului general actualizat al obiectivului de investiţii REABILITARE,	MODERNIZARE	ȘI	DOTARE	
AȘEZĂMÂNT	 CULTURAL	 ÎN	 COMUNA	 CORNU,	 JUDEȚUL	 PRAHOVA și valoarea lucrărilor 
suplimentare ce vor fi suportate de la bugetul local. Comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale 
Consiliului local prezintă avize favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Domnul consilier Marius IANCU : Sunt	șanse	să	se	finalizaze	lucrările	la	cămin	în	acest	an?	
Domnul primar Cornel NANU: Din	 păcate	 avem	 un	 constructor	 slab	 iar	 lucrările	 au	

întârziat	 foarte	mult.	 Când	 s‐a	 apropiat	 de	 finalizare	 am	 solicitat	 aviz	 ISU	 pentru	 funcționarea	
căminului	iar	reprezentanții	ISU	au	făcut	o	vizită	la	amplasamentul	lucrărilor	și	au	solicitat	lucrări	
și	dotări	 suplimentare.	De	exemplu,	numărul	maxim	de	 scaune	din	 sala	mare	este	de	212	 și	este	
necesară	o	anumită	distanță	între	rânduri,	fapt	pentru	care	trebuie	reproiectată	și	redimensionată	
această	 zonă;	 pardoseala	 trebuie	 schimbată	 și	 reașezată.	 Deasemenea,	 datorită	 modificărilor	
legislative	intervenite	în	ultimul	an,	plafonul	de	trestie	trebuie	schimbat	cu	plafon	din	rigips.	Și	noi	
am	 solicitat	 o	 serie	 de	 îmbunătățiri	 ale	 proiectului,	 o	 izolare	 fonică	 a	 peretelui	 dinspre	 școala	
gimnazială,	și	altele.	Toate	aceste	modificări	au	 impus	o	reproiectare,	care	conține	și	modificarea	
substanțială	a	cheltuielilor.	Ca	beneficiar	al	proiectului,	comuna	Cornu	trebuie	să	aprobe	noul	deviz	
general	al	 investiției	 și	 suma	 ce	va	 fi	 suportată	de	 la	bugetul	 local,	de	 cca	2300	de	 lei.	Celelalte	
cheltuieli	suplimentare	vor	fi	asigurate	de	la	bugetul	de	stat	prin	Compania	Națională	de	Investiții.		

Nu mai 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	 9	  pe ordinea de zi se analizează Raportul privind activitatea asistenților 

personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul I al anului 2019. Nu sunt 
înscrieri la cuvânt, întrebări, etc. Preşedintele de şedinţă supune la vot raportul prezentat. 

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.5721/12.07.2019, prin care Floricon Salub 

SRL solicită majorarea taxei speciale de salubritate instituită în comuna Cornu prin HCL 
72/2018. 

Domnul primar Cornel NANU: contractele	de	delegare	a	serviciului	de	salubrizare	în	județul	
Prahova	sunt	împărțite	pe	7	zone.	Cornu	se	află	în	zona	7	Câmpina.	Din	localitățile	aflate	în	zona	7,	
numai	 comuna	 Cornu	 a	 stabilit	 și	 încasează	 această	 taxă	 și	 o	 virează	 către	 operator.	 Celelalte	
localități	nu	o	 fac.	De	 la	data	 semnării	 contractului	de	delegare	 și	până	 în	prezent,	 costurile	de	
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operare	 au	 crescut,	mai	 ales	 ca	 urmare	 a	 punerii	 în	 funcțiune	 a	 unei	 noi	 rampe	 de	 transfer	 cu	
sortare	 și	 tratare	mecano‐biologică,	 care	are	 tarife	mai	mari.	Deasemenea,	 se	 impune	aplicarea	
unor	 tarife	 diferențiate	 pentru	 colectarea	 separată	 a	 deșeurilor	 de	 hărtie,	 metal,	 plastic,...	
Solicitarea	operatorului	este	întemeiată,	dar	vă	propun	să	mai	așteptăm	până	când	se	va	institui	o	
regulă	pentru	toate	localitățile	membre	a	Asociației	de	Dezvoltare	Intercomunitară	Partenereiatul	
pentru	Managementul	Deșeurilor	din	Prahova.	

Propunerea este supusă la vot, fiind aprobată cu 13 voturi Pentru. 
 
Domnul primar Cornel NANU : Deoarece	 suntem	 la	 această	 temă	 privind	 gestionarea	

deșeurilor,	 vă	 informez	 că	 suntem	 obligați	 să	 stabilim	 și	 să	 amplasăm	 16	 puncte	 de	 colectare	
selectivă	a	 deșeurilor	pe	 teritoriul	 comunei.	Noi	am	amânat	până	acum,	deoarece	am	distribuit	
populației	 pubele	 distincte	 pentru	 colectarea	 deșeurilor,	 dar	 suntem	 nevoiți	 să	 ne	 conformăm	
pentru	a	nu	fi	amendați	de	Garda	de	mediu.	Vreu	să	vă	consult	cu	privire	la	modelul	de	container	pe	
care	 să	 îl	 amplasăm.	 Avem	 oferte	 pentru	 astfel	 de	 containere	 ce	 vor	 fi	 amplasate	 pe	 platforme	
betonate,	dar	sunt	destul	de	scumpe.	Propun	să	începem	în	acest	an	cu	două	containere	și	apoi	să	
mai	amplasăm,	în	funcție	de	sumele	disponibile	în	buget. 

Propunerea este supusă la vot, fiind aprobată cu 13 voturi Pentru. 
 
10.2.Se analizează cererea înregistrată sub nr.6337/5.082019, prin care proprietarii 

imobilelor din cartierul Frăsinet, (calea Brașovului/DN1) solicită prelungirea conductei de gaze 
până la stația OMV și executarea de lucrări de extindere a rețelei de canalizare. 

Domnul primar Cornel NANU : Noi	avem	un	proiect	de	modernizare	de	drumuri	(10	străzi	și	
10	alei)	pentru	 care	am	 solicitat	 finanțare	prin	PNDL.	Două	din	aceste	 străzi	necesită	mai	 întâi	
realizarea	 	 rețelei	 de	 gaze	 (Topșenilor	 și	 Pomi).	 Vom	 încerca	 să	 face	 un	 proiect	 cu	 estimare	
cheltuieli	 rețea	 de	 gaze	 pe	 aceste	 2	 străzi	 și	 vom	 solicita	 estimare	 cheltuieli	 și	 pentru	 Calea	
Brașovului.	Vă	propun	să	luăm	o	decizie	în	funcție	de	costurile	estimate	ale	investiției.	Referitor	la	
rețeau	de	canalizare,	aceasta	nu	poate	fi	realizată	din	punct	de	vedere	tehnic.	

Propunerea este supusă la vot, fiind aprobată cu 13 voturi Pentru. 
 
10.3.Se analizează cererea înregistrată sub nr.6489/9.08.2019, prin care proprietarii 

unor imobile de pe strada Florilor solicită concesiunea sau închirierea unui teren situat la 
intersecția cu str.Provinceanu pentru a amenaja o parcare. 

Domnul primar Cornel NANU : Eu	 propun	 să	 nu	 aprobați	 această	 cerere,	 deoarece	
amplasamentul	solicitat	se	află	într‐o	zonă	cu	alunecări	de	teren	și	se	află	pe	lista	zonelor	unde	vom	
amplasa	containere	pentru	colectarea	selectivă	a	deșeurilor	.	

Propunerea este supusă la vot, fiind aprobată cu 13 voturi Pentru. 
 
10.4.	 Se analizează cererea înregistrată sub nr.6703/20.08.2019, prin care doamna 

PURCARU Claudia Andreea, administratorul firmei Clalex Purcaru SRL solicită aviz de 
funcționare unui magazin pe strada Malul Vadului, nr.127 cu activitate Comerț cu amănuntul 
produse alimentare, băuturi și tutun și aprobare pentru programul de lucru astfel: 
Luni – Vineri: 8.00 – 19.00; Sâmbătă: 8.00-14.00;  Duminică: 9.00-12.00. 

În urma dezbaterilor, cererea este supusă la vot, fiind aprobată cu 13 voturi Pentru. 
 
10.5.Se reia în discuție cererea înregistrată sub nr.3496/23.04.2019, prin care domnul 

Barbu Romeo solicita reabilitarea, modernizarea și asfaltarea străzii Aleea Cornilor din comuna 
Cornu, precum și realizarea unui sistem de drenaj a apelor pluviale pe această alee. În urma 
dezbaterilor din 12 iunie 2019, consilierii local au constituit o comisie formată din Ștefan CÎRCIU, 
Sorin ISAR și Marius IANCU care s-a deplasat la fața locului pentru a analiza aspectele sesizate, 
urmând a propune măsuri consiliului local. Concluziile comisiei: aleea Cornilor are o structură 
din dale din beton și dale de cale ferată; aleea este deteriorată pe o porțiune mica; soluția tehnică 
actuală cu dale din beton este bună - nu se poate realiza o investiție de asfaltare a aleei deoarece 
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aceasta are panta foarte mare. Comisia propune o reparație locală a aleei, în punctul unde s-au 
ridicat dalele din beton existente. 

Propunerile comisiei se supun la vot, fiind aprobate cu 13 voturi Pentru. 
 
10.6.Se analizează adresa înregistrată sub nr.5932/19.07.2019, prin care ANRSC aduce la 

cunoștință modificări ale legislației privind serviciile de utilitate publică și solicită clarificarea 
situației juridice a unora dintre aceste servicii prestate la nivel local . 

Doamna secretar Daniela IANCU: Vă	 informez	că	noi	am	 formulat	un	răspuns	 la	această	
adresă,	deoarece	trebuia	să	ne	încadrăm	în	termenul	de	răspuns.	Am	comunicat	ANRSC	că	serviciile	
de	utilitate	publică	iluminat	public	și	transport	public	local	nu	sunt	înființate	și	nu	sunt	prestate	de	
către	 compartimente/servicii	 publice	 locale.	Așteptăm	 punctul	 de	 vedere	 al	ANRSC	 la	 răspunsul	
formulat. 	

 
10.7.Domnul primar Cornel NANU:  Ca	 urmare	 a	 intrării	 în	 vigoare	 a	 Codului	

administrative	aprobat	prin	OUG	nr.57/2019,	avem	obligația	de	a	modifica	numărul	membrilor	din	
Consiliul	Director	a	Asociației	de	Dezvoltare	 Intercomunitară	pentru	servicii	de	apă	și	canalizare	
MĂGURA(de	 la	 3	 la	 5),	 în	 care	 sunt	 3	 comune	membre	 Cornu,	 Șotrile	 și	 Talea.	 Am	 stabilit	 ca	
localitatea	Cornu	să	mai	propună	un	membru.	Vă	rog	să	 faceți	propuneri	privind	cel	de‐al	doilea	
reprezentant	al	comunei	Cornu.	Menționez	că	este	o	activitate	neremunerată.	Se	oferă	cineva?  

În urma discuțiilor, doamna consilier Angelica IONESCU acceptă să fie propusă în această 
funcție, urmând a fi desemnată prin hotărâre de consiliu local în proxima ședință de consiliu.  
 
               

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,	
Nicolae	ZIDARU	

																																																																																																																																					Secretarul	comunei	Cornu,				
																																																																																																																												Daniela	IANCU	


