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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 29 octonbrie 2019, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 

ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei prin Dispoziţia nr.100 din 24 
octombrie 2019. Secretarul comunei Cornu face apelul nominal, rezultând că la şedinţă 
participă un număr de 12 consilieri din totalul de 13, conform registrului de prezenţă şi 
constatând că aceasta este legal constituită.  Lipsește domnul consilier Nicolae ZIDARU, 
motivat, aflat în deplasare în interes de serviciu. 

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 lipsește domnul consilier Nicolae ZIDARU, președintele ales în luna august cu un 
mandat de 3 luni. 

Domnul consilier Iulian VOICA propune pe domnul consilier Nicolae TUDOR. Nu mai 
sunt alte propuneri. Domnul consilier Nicolae TUDOR este ales președinte de ședință cu un 
mandat pe 3 luni, cu 12 voturi Pentru. 

Domnul consilier Nicolae TUDOR, 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 de domnul primar Cornel NANU, inițiator: 

1. Analiza şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
comunei Cornu din data de 24 septembrie 2019; 

2. Analiza şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
comunei Cornu, convocată de îndată în data de 24 septembrie 2019; 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință- iniţiat  de primar; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi 

secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul III pe anul 2019– 
iniţiat de primar; 

5. 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; 

6. 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; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la 
nivelul comunei Cornu, judeţul Prahova   - iniţiat  de primar; 

8. Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului Local al comunei Cornu – iniţiat de primar; 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Nicolae SAVU, 
viceprimarul comunei Cornu să voteze în numele și pe seama comunei Cornu în 
Adunarea Generală a  Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice 
pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor - 
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Prahova” tarife diferențiate și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare 
a serviciului public de salubrizare a localităților – iniţiat de primar; 

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 12 voturi Pentru. 
 
La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 24 septembrie 2019, ora 16.00. Nu sunt observații, nu sunt înscrieri 
la cuvânt. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 

Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2(Iulian VOICA și Sorin ISAR, care au lipsit la ședința din 24.09.2019).  
 
La al doilea punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare (convocată de îndată) din data de 24 septembrie 2019, ora 18.00. Nu sunt 
observații, nu sunt înscrieri la cuvânt. Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 

Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 2(Iulian VOICA și Sorin ISAR, care au lipsit la ședința din 24.09.2019).  
 
La punctul 3 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 12 
Voturi Pentru. 

 
La punctul 4  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 III 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi: 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.           

Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de 
hotărâre. Comisia de specialitate nr. 3 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
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Se trece la punctul 6 pe ordinea de zi: 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 7 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Cornu, judeţul 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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 8  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind revizuirea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Cornu.  
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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 9  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind acordarea 

unui mandat special domnului Nicolae SAVU, viceprimarul comunei Cornu să voteze în numele 
și pe seama comunei Cornu în Adunarea Generală a  Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul 
deşeurilor - Prahova” tarife diferențiate și actualizarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților. 

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 : 12  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi -Alte probleme, diverse. 
10.1.Se analizează cererea-notificare înregistrată sub nr.7873/30.09.2019, prin care 

societatea Pensiunea Arido SRL solicită anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 
restante la 31 decembrie 2018, individualizate în decizii de impunere conform cap.II din O.G. 
nr.6/2019 . 
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În urma analizei situației concrete prezentate de doamna Alina NISTORICĂ, director 
executiv, respectiv cuantumul sumelor restante și a accesoriilor calculate - se propune inițierea 
unui proiect de hotărâre pentru anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 
31 decembrie 2018, în condițiile prevăzute O.G. nr.6/2019, acesta urmând a fi luat în analiză în 
ședința din luna noiembrie 2019. 

Notificarea este supusă la vot, fiind aprobată cu 9 voturi Pentru și 3 Abțineri (Gabriel 
Iancu, Dan Alexandru și Angelica Ionescu). 

 
10.2. Se analizează cererea înregistrată sub nr.1259/11.02.2019, prin care doamna 

Negrea Venera solicită a fi scutită de plata taxei speciale de salubritate pe anii 2017-2018 
deoarece nu locuiește în casa pe care o deține în comuna Cornu. 

Domnul primar Cornel NANU : Eu am fost impresionat de situația doamnei, care este în 
vârstă, nu are copii și consideră că nu trebuie să plătească pentru acest serviciu, de care nu 
beneficiază.. . 

Doamna Daniela IANCU, secretarul comunei : Dacă luați decizia de a aproba o astfel de 
scutire, ar trebui să fie dată pentru toți cei care se află în aceeași situație. În comuna Cornu sunt 
foarte mulți deținători de imobile care nu au domiciliul permanent în comună, dar nu avem 
posibilitatea de a-i urmări pe cei care vin sau nu la casele pe care le dețin și nici nu putem verifica 
dacă produc sau nu gunoi menajer.  

În urma dezbaterilor, se propune ca răspuns pentru petentă să solicite operatorului de 
salubritate încheierea unui contract sezonier, pentru a nu mai fi impusă la plata taxei speciale, 
care este lunară. 

Propunerea este supusă la vot, fiind aprobată cu 12 voturi Pentru. 
 

               
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 TUDOR 

                                                                                                                                     Secretarul comunei Cornu,    
                                                                                                                            Daniela IANCU 
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