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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 26 noiembrie 2019, de către secretarul comunei Cornu, la şedinţa 

ordinară a Consiliului Local, convocată de îndată de primarul comunei prin Dispoziţia nr.122 
din 20 noiembrie 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 consilieri, Sorin ISAR și Mihaela Domnica 
CHIRICĂ, 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 20 noiembrie 2019; 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 – iniţiat de primar; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 
2019-2020– iniţiat de primar; 
4. 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 lunile septembrie-octombrie 2019– iniţiat de 
primar; 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de investiţie a proiectului ”Amenajare 
terenuri de sport cu zone peisagistice în vecinătatea Sălii de Sport, din comuna Cornu, județul 
Prahova-etapa 1” - iniţiat  de primar; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare „MĂGURA” – iniţiat de primar; 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale comunei 
Cornu, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat – iniţiat de primar; 
8. 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 11 voturi Pentru. 

La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei 
extraordinare din data de 20 noiembrie 2019. Nu sunt observații, nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 2  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2019. Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz 
favorabil 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 : 11 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2019-2020.           
Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de 

hotărâre.  
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. 
Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 4  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 lunile septembrie-octombrie 2019.  

Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de 
hotărâre.  

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. 

Voturi Pentru : 11 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea valorii 

de investiţie a proiectului ”Amenajare terenuri de sport cu zone peisagistice în vecinătatea Sălii 
de Sport, din comuna Cornu, județul Prahova-etapa 1”.           

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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
La punctul 6  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de 
utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „MĂGURA”  .  

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. 
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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 : 11 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 
Se trece la punctul 7 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Cornu, cu încadrarea în numărul maxim de 
posturi aprobat.           

Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local prezintă aviz favorabil la acest proiect de 
hotărâre.  

Comisia de specialitate nr. 2 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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi - Alte probleme curente ale administraţiei locale. 
8.1. Se analizează adresa Inspectoratului Școlar Județean Prahova, înregistratp sub 

nr.9464/19.11.2019, privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 
preuniversitar în anul școlar 2020-2021. 

În urma discuțiilor, se aprobă cu unanimitate de voturi menținerea structurii școlare 
existente la nivelul comunei CORNU şi pentru anul şcolar 2019-2020, conform structurii 
avizate în anul 2019: 
• Şcoala gimnazială „Profesor Cristea Stănescu” Cornu în satul Cornu de Jos – unitate cu 
personalitate juridică – nivel învăţământ primar şi nivel învăţământ gimnazial; 
• Grădiniţa cu program normal Cornu de Jos – structură a Şcolii gimnaziale  „Profesor Cristea 
Stănescu” Cornu – nivel învăţământ preşcolar; 
• Grădiniţa cu program normal Cornu de Sus – structură a Şcolii gimnaziale  „Profesor Cristea 
Stănescu” Cornu – nivel învăţământ preşcolar. 

 
8.2. Se analizează cererea Mănăstirii Sf.Ioan Evanghelistul și Sf.Cuv.Eufrosina 

înregistrată sub nr.9547/21.11.2019 privind atribuirea unei suprafețe de teren în folosință 
gratuită, pentru constryuirea de chilii, ateliere pentru maici și alte anexe gospodărești. Ca 
urmare a analizei cerererii și a unei vizite la fața locului, cererea mănăstirii este aprobată de 
principiu, cu majoritate de voturi, urmând a se efectua măsurători și a se iniția un proiect de 
hotărâre. 

 
8.3. Domnul consilier Dan ALEXANDRU : vreau să vă aduc la cunoștință o problemă pe 

strada Mihai Viteazu, în dreptul proprietății de la nr.79A -  s-a făcut o groapă în trotuar. 
               

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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