
 

  1
 

 
 

ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 20 noiembrie 2019, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local, convocată de îndată de primarul comunei prin Dispoziţia 
nr.120 din 19 noiembrie 2019.  

Secretarul comunei Cornu face apelul nominal, rezultând că la şedinţă participă un 
număr de 10 consilieri din totalul de 13, conform registrului de prezenţă şi constatând că 
aceasta este legal constituită.  Lipsesc motivat domnii consilieri Ștefan CÎRCIU, Sorin ISAR, și 
Dan ALEXANDRU, aflați 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. 

Domnul consilier Nicolae TUDOR, președintele de ședință ales în luna octombrie cu un 
mandat de 3 luni, 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 29 octombrie 2019; 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii cheltuielilor neeligibile a proiectului 
MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL 
PRAHOVA, prelungirea contractului de finanțare nerambursabilă nr. 
C0720RN00021533100480 din 23 august 2016 și aprobarea solicitării de prelungire a 
Scrisorii de garanție nr. IG 173300238/20.06.2017 – iniţiat de primar; 
3. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 
31 decembrie 2018, datorate bugetului local al Comunei Cornu– iniţiat de primar. 
4. 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 10 voturi Pentru. 

La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei 
extraordinare din data de 29 octombrie 2019. Nu sunt observații, nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 

Voturi Pentru : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
La punctul 2  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind modificarea 

valorii cheltuielilor neeligibile a proiectului MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE 
INTERES LOCAL ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA, prelungirea contractului de finanțare 
nerambursabilă nr.C0720RN00021533100480 din 23 august 2016 și aprobarea solicitării de 
prelungire a Scrisorii de garanție nr. IG 173300238/20.06.2017. 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 : 10 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
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Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor 
în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local 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 : 10  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi - Alte probleme curente ale administraţiei 

locale. 
4.1. Domnul consilier Marius IANCU: În ședința Consiliului de administrație al școlii 

gimnaziale prof. Cristea STĂNESCU s-a aprobat planul de învățământ pentru perioada 2020-
2021. În prezent sunt înscriși circa 260 de elevi. Însă, s-a observant o diminuare continua a 
numărului de elevi din comuna Cornu. În următorii 4 ani se estimează o scădere până la 200 
elevi. Școala poate pierde personalitatea juridică. Am analizat numărul de copii născuți în 
perioada 2014-2017…. Din păcate foarte mulți părinți își dau copiii la școală la Câmpina. Trebuie 
să ne gândim la niște soluții pentru creșterea numărului de elevi. Să îmunătățim condițiile din 
unitățile de învățământ. 

Domnul consilier Ioan MANTA: Ca părinte, nu cred că motivele pentru care copiii pleacă 
la alte școli din Câmpina sunt condițiile. Nici cadrele didactice. Nivelul elevilor este mai scăzut, 
aici e problema. Deasemenea, manualele școlare sunt slabe și neclare. Toți elevii fac pregătire 
suplimentară. Părinții se  chinuie să facă mai mult pentru educația copiilor.  

Domnul primar Cornel NANU: Trebuie să ne gândim la alte soluții pentru a crește 
numărul de copii din comună, și numărul de elevi care rămân la școală. Vreau să vă dau un 
exemplu din comuna Ciugud, județul Alba, unde colegul meu primar a reușit să implementeze un 
proiect de modernizare a școlii, se numește școala smart, pentru a mări numărul de elevi care 
rămân să învețe la școlile din comună. Îl sun să ne spuună cum a procedat și care sunt rezultatele. 
În continuare, consilierii locali ascultă prezentarea pe care domnul primar Gheorghe DAMIAN 
o face prin telefon….La final, domnul primar propune consilierilor să se realizeze un proiect, 
astfel încât să vedem care sunt costurile de implementare, capacitatea financiară de a susține 
un astfel de proiect de la bugetul local sau de a se găsi și alte surse de finanțare. 
               

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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