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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

Proiect 
PROCESUL -VERBAL 

 al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Cornu din 25 februarie 2020 
 

Prin Dispoziţia nr.17 din 24 februarie 2020, primarul comunei Cornu a convocat  de 
îndată ședința extraordinară a Consiliului Local în data de 25 februarie 2020, ora 16.30, la Sala 
de şedinţe din satul Cornu de Jos, B-dul Eroilor, nr.12. Dispoziția a fost comunicată în data de 
24.02.2020 prin SMS/Email domnilor și doamnelor consilieri și a fost afișată la locul special de 
afișaj, de la avizierul primăriei. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost puse la 
dispoziția consilierilor în cadrul ședințelor pe comisii, care au avut local în data de 25 februarie 
2020, orele 15.00. 

Secretarul general al 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 locali care au 
anunțat prin mesaj scris că nu pot participa la ședință: Mihaela-Domnica CHIRICĂ și Dan 
ALEXANDRU. 

La şedinţă mai participă: domnul Cornel NANU, primarul comunei și doamna Alina-
Elena NISTORICĂ, inspector cu atribuţii delegate director executiv la Direcția pentru 
Monitorizarea Procedurilor Administrative. 

Secretarul general al comunei invită pe doamna Angelica-Elena IONESCU să preia 
conducerea  ședinței. 

Doamna consilier Angelica-Elena IONESCU, președintele de ședință ales pentru 
perioada februarie-aprilie 20202, preia conducerea ședinței propune să se intre pe ordinea de 
zi formulată de primarul comunei Cornu: 
1. Analiza şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
comunei Cornu din data de 20 februarie 2020; 
2. Proiect de hotărâre nr. 17 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020– iniţiat de 
primar; 
3. Proiect de hotărâre nr. 18 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; 
4. Alte probleme curente ale administraţiei locale. 

Secretarul general al comunei informează consilierii că toate proiectele de hotărâre 
inițiate sunt însoțite de rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort din aparatul 
de specialitate al primarului și au obținut avize favorabile din partea comisiilor de specialitate 
nominalizate ale Consiliului Local, cărora le-au fost transmise, precum și avizul de legalitate al  
secretarului general. 

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

Nemaifiind alte propuneri, Președintele ședinței  supune aprobării consilierilor ordinea 
de zi, așa cum a fost modificată de domnul primar Cornel NANU, inițiator. Ordinea de zi este 
aprobată de consilieri cu 11 voturi pentru. 

La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei 
ordinare din data de 20 februarie 2020. Nu sunt observații, nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 

Voturi Pentru : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
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Abţineri : 0.  
 
 
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre nr. 17 privind aprobarea 

aprobarea bugetului local pe anul 2020.  
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 : 11  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local 

nr.17/2020, privind aprobarea bugetului local pe anul 2020. 
 
 
La punctul 3  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre nr.18 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. 

Domnul consilier Gabriel IANCU: de ce se dorește transformarea în grad superior?. 
Domnul primar Cornel NANU roagă pe doamna secretar general Daniela IANCU să 

prezinte pe scurt necesitatea promovării proiectului de hotărâre: La sfârșitul anului trecut s-a 
adoptata HCL pribind modificarea actului constiotutiv și a Statului asociației, însă aceste anu au 
fost înscrise la Judecătorie deoarece domnului primar al comunei Șotrile i-a încetat mandatul 
înainte de termen. Astfel că cele două documente s-au modificat, fiind introdus numele 
viceprimarului, care înlocuiește de drept primarul comunei Șotrile . 

Nu mai 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.  
Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local 

nr.18/2020, 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”. 

 
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, punctul 4 Alte probleme curente ale 

administraţiei locale. 
 

4.1. Se analizează cererea formulată de domnul ……….., înregistrată sub nr.1350/18.02.2020, 
care propune înființarea unei secții de box în cadrul Clubului Sportiv Școlar Cornu, secție de 
care se va ocupa personal, fără a fi remunerat. 

Domnul primar Cornel NANU: Deoarece școala nu a înființat un club sportiv, propun să îl 
invităm pe domnul ………….. la proxima ședință pentru a afla mai multe detalii despre solicitarea 
dânsului. 

Propunerea domnului primar este supusă la vot și aprobată cu 11 voturi pentru. 
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4.2. Se analizează sesizarea formulată de domnul ………., înregistrată sub nr.1412/20.02.2020, 
care aduce la cunoștința Consiliului Local că accesul la proprietatea pe care o deține în comuna 
Cornu, strada Nouă, nr…….. este imposibil, din cauza numeroaselor cabluri ale firmelor de 
utilități (telefon, internet, tv), care atârnă efectiv la doar un metru deasupra porților de acces. 
Adresează rugămintea de a fi sprijinit pentru remedierea acestei situații, prin somarea firmelor 
care dețin cablurile respective, să vină să le reorganizeze. 

Domnul primar Cornel NANU: S-a mai discutat această problemă în Consiliul Local. 
Propun ca domnul viceprimar să se adreseze în scris tuturor deținătorilor de rețele – cabluri și să 
le solicite luarea de măsuri pentru rezolvarea acestei probleme. 

Propunerea domnului primar este supusă la vot și aprobată cu 11 voturi pentru. 
 
Doamna președinte de ședință constată că ordinea de zi a fost parcursă, mulțumește 

tuturor pentru participare și declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al 
comunei Cornu din 20 februarie 2020.    

Conținutul procesului-verbal se completează cu cele ale rapoartelor și proiectelor de 
hotărâre prezentate în cadrul ședinței. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
 

Preşedintele de şedinţă, 
Angelica-Elena IONESCU 

                                                                                                                              Secretarul general al comunei,    
                                                                                                                            Daniela IANCU 
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