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ROMÂNIA                                                                                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU         

 
PROCESUL -VERBAL 

 al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Cornu din 20 februarie 2020 
 

Prin Dispoziţia nr.15 din 14 februarie 2020, primarul comunei Cornu  a convocat 
ședința ordinară a Consiliului Local în data de 20 februarie 2020, ora 16.00, la Sala de şedinţe 
din satul Cornu de Jos, B-dul Eroilor, nr.12. Dispoziția a fost comunicată în termen domnilor și 
doamnelor consilieri și a fost afișată la locul special de afișaj, de la avizierul primăriei. 

Secretarul general al 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-
Elena NISTORICĂ, inspector cu atribuţii delegate director executiv la Direcția pentru 
Monitorizarea Procedurilor Administrative. 

Secretarul general al comunei Cornu roagă consilierii locali să procedeze la alegerea 
unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni, respectiv februarie-aprilie 2020, având 
în vedere faptul că mandatul domnului Nicolae TUDOR a expirat în luna decembrie 2019 iar în 
luna ianuarie 2020 nu a fost convocată nicio ședință a consiliului local.  

Domnul consilier Nicolae SAVU propune pentru această funcție pe doamna consilier 
Angelica-Elena IONESCU. Propunerea este supusă la vot și aprobată cu 12 voturi pentru. 
Secretarul general al comunei invită pe doamna Angelica-Elena IONESCU să preia conducerea  
ședinței. 

Doamna consilier Angelica-Elena IONESCU, preia conducerea ședinței și mulțumește 
colegilor consilieri pentru încrederea acordată. În continuare, președintele de ședință propune 
să se intre pe ordinea de zi propusă de primarul comunei Cornu: 
1. Analiza şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
comunei Cornu din data de 18 decembrie 2019; 
2. Proiect de hotărâre nr. 1 privind privind alegerea Preşedintelui de şedinţă – iniţiat de 
primar; 
3. Proiect de hotărâre nr. 2 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
documentației faza S.F. pentru obiectivul de investiţii ”Extindere sisteme distribuție gaze 
naturale în comuna Cornu, județul Prahova, pe străzile Topșenilor, Pomilor, aleea Crizantemei 
și Calea Brașovului” – iniţiat de primar; 
4. Proiect de hotărâre nr. 3 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
documentației faza S.F. pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare și extindere conductă apă 
uzată și  apă potabilă și înființare sistem canalizare apă pluvială(colectare, evacuare ape 
pluviale) în comuna Cornu”– iniţiat de primar; 
5. Proiect de hotărâre nr. 4 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
documentației faza S.F. pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare, modernizare și extindere 
complex sportiv în comuna Cornu, sat Cornu de jos, str.Aniniș, nr.17, județul Prahova”– iniţiat 
de primar; 
6. Proiect de hotărâre nr. 5 privind transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție 
publică de nivel superior – iniţiat de primar; 
7. Proiect de hotărâre nr. 6 privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare 
şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul IV pe anul 2019– iniţiat 
de primar; 
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8. Proiect de hotărâre nr. 7 privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de 
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2019– iniţiat de 
primar; 
9. Proiect de hotărâre nr. 8 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe 
anul 2020, a listei  cuprinzând beneficiarii de ajutor social  precum şi persoanele care urmează  
să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001– iniţiat de primar; 
10. Proiect de hotărâre nr. 9 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din 
comuna Cornu, în anul şcolar 2020-2021– iniţiat de primar; 
11. Proiect de hotărâre nr.10 privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor 
profesionale individuale pentru  secretarul general al comunei pentru activitatea defășurată în 
anul 2019– iniţiat de primar; 
12. Proiect de hotărâre nr.11 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa 
şi radierea vehiculelor, la nivelul comunei Cornu, care nu se supun înmatriculării – iniţiat de 
primar; 
13. Proiect de hotărâre nr.12 privind aprobarea dezmembrării unui imobil - teren, situat în 
comuna Cornu, în vederea înscrierii în cartea funciară – iniţiat de primar; 
14. Proiect de hotărâre nr.13 privind modificarea și completarea Anexei nr.5 la Hotărârea 
Consiliului Local  al comunei Cornu nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I „Măgura” să delege 
gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul UTILITĂŢI APASERV 
CORNU S.R.L.– iniţiat de primar; 
15. Proiect de hotărâre nr.14 privind aprobarea regulamentului de acordare a finanţărilor din 
bugetul comunei Cornu în anul 2020, pentru activităţi sportive organizate în baza legii 
nr.69/2000 a educației fizice şi sportului – iniţiat de primar; 
16. Proiect de hotărâre nr.15 privind constituirea unei comisii mixte de analiză și verificare a 
solicitărilor de sprijin financiar depuse de unitățile de cult din comuna Cornu, în vederea 
acordării unor sume de la bugetul comunei Cornu în anul 2020– iniţiat de primar; 
17. Proiect de hotărâre nr.16 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al 
comunei Cornu în Consiliul de Administraţie din cadrul Şcolii gimnaziale "Profesor Cristea 
STĂNESCU" – iniţiat de primar; 
18. Proiect de hotărâre nr. 17 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020– iniţiat de 
primar; 
19. Raport asupra stării economice, sociale şi de mediu a comunei Cornu, activitatea 
autorităților administraţiei publice locale în anul 2019,  precum şi obiective propuse pentru 
anul 2020; 
20. 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. 

Domnul Cornel NANU, inițiatorul proiectelor înscrise pe ordinea de zi propune 
retragerea proiectului nr.17 privind aprobarea bugetului locale pe anul 2020 de pe ordinea de 
zi (în condițiile prev.de art.136 alin.11 din Codul administrativ), deoarece urmează a se mai 
primi adrese oficiale de la instituțiile abilitate, cu sumele ce vor fi alocate în completarea 
bugetului comunei Cornu pe anul 2020, astfel că este necesară modificarea proiectului de 
buget și amânarea dezbaterii acestuia cu câteva zile. 

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 13 voturi pentru. 
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La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei 
ordinare din data de 26 noiembrie 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 Comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului local 

prezintă aviz favorabil la proiectul de hotărâre nr. 1 privind privind alegerea Preşedintelui de 
şedinţă, care a fost deja votat, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.1/2020, privind 
alegerea Preşedintelui de şedinţă. 

 
Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre nr. 2 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai documentației faza S.F. pentru obiectivul de investiţii  
”Extindere sisteme distribuție gaze naturale în comuna Cornu, județul Prahova, pe străzile 
Topșenilor, Pomilor, aleea Crizantemei și Calea Brașovului”.  

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

nr.2/2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației faza S.F. 
pentru obiectivul de investiţii  ”Extindere sisteme distribuție gaze naturale în comuna 
Cornu, județul Prahova, pe străzile Topșenilor, Pomilor, aleea Crizantemei și Calea 
Brașovului”. 

 
La punctul 4  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre nr. 3 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației faza S.F. pentru obiectivul de 
investiţii ”Reabilitare și extindere conductă apă uzată și  apă potabilă și înființare sistem 
canalizare apă pluvială(colectare, evacuare ape pluviale) în comuna Cornu”.  

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

Discuții: 
Domnul consilier Ioan MANTA: Cum s-a gândit executarea rețelei de canalizare pluvială, 

pe trotuar sau pe stradă? 
Domnul primar Cornel NANU: pe lângă trotuar, la marginea străzii. 
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.  
Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local 

nr.3/2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației faza S.F. 
pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare și extindere conductă apă uzată și  apă potabilă 
și înființare sistem canalizare apă pluvială(colectare, evacuare ape pluviale) în comuna 
Cornu”. 
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Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre nr.4 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai documentației faza S.F. pentru  obiectivul de investiţii  
”Reabilitare, modernizare și extindere complex sportiv în comuna Cornu, sat Cornu de jos, 
str.Aniniș, nr.17, 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.  
Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local 

nr.4/2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației faza S.F. 
pentru  obiectivul de investiţii  ”Reabilitare, modernizare și extindere complex sportiv în 
comuna Cornu, sat Cornu de jos, str.Aniniș, nr.17, județul Prahova”. 

 
La punctul 6  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre nr.5 privind 

transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică de nivel superior.  
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: postul de consilier achiziții publice s-a vacantat de 1 

ianuarie. Acest post are atribuții complexe care nu pot fi îndeplinite de o persoană fără 
experiență. Nu ne dorim un începător, este necesară o persoană experimentată, care să aivă 
vechime în specialitatea studiilor. 

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

nr.5/2020, privind transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică de 
nivel superior. 

 
Se trece la punctul 7 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre nr.6 privind aprobarea 

execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al 
comunei în trimestrul IV 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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local 

nr.6/2020, privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea 
de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul IV pe anul 2019. 

 
La punctul 8  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre nr. 7 privind 

aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu 
handicap grav pe semestrul II al anului 2019.  
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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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local 

nr.7/2020, privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii 
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2019. 

 
La punctul 9  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre nr. 8 privind 

aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, a listei cuprinzând 
beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări 
de interes local conform Legii nr.416/2001.  

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 : 13 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local 

nr.8/2020, privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, a 
listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să 
efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001. 

 
La punctul 10  se analizează proiectul de hotărâre nr.9 privind organizarea reţelei 

şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Cornu, în anul şcolar 2020-2021.  
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 : 13 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local 

nr.9/2020, privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna 
Cornu, în anul şcolar 2020-2021. 
 

Se trece la punctul 11 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre nr.10 privind propunerea 
calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru  secretarul general 
al comunei pentru activitatea defășurată în anul 2019.           

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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
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Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local 
nr.10/2020, privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale 
individuale pentru  secretarul general al comunei pentru activitatea defășurată în anul 
2019. 

 
La punctul 12  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre nr. 11 privind 

aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor, la nivelul 
comunei Cornu, care nu se supun înmatriculării.  

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 : 13 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local 

nr.11/2020, privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea 
vehiculelor, la nivelul comunei Cornu, care nu se supun înmatriculării. 

 
Se trece la punctul 13 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre nr.12 privind aprobarea 

dezmembrării unui imobil - teren, situat în comuna Cornu, în vederea înscrierii în cartea 
funciară.           

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

nr.12/2020, privind aprobarea dezmembrării unui imobil - teren, situat în comuna Cornu, 
în vederea înscrierii în cartea funciară. 
 

La punctul 14  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre nr.13 privind 
modificarea și completarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu 
nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I „Măgura” să delege gestiunea serviciului de alimentare 
cu apă şi canalizare către operatorul UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.  

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 : 13 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local 

nr.13/2020, privind modificarea și completarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local  
al comunei Cornu nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I „Măgura” să delege gestiunea 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul UTILITĂŢI APASERV 
CORNU S.R.L. 
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Se trece la punctul 15 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre nr.14 privind aprobarea 
regulamentului de acordare a finanţărilor din bugetul comunei Cornu în anul 2020, pentru 
activităţi sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice şi sportului.           

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.  

Discuții: 
Domnul Cornel NANU, primarul comunei Cornu: vă propun să fiți de acord cu 

modificarea sumei înscrise la art.2, dela 210.00 la 218.000 lei, deoarece am mai primit o cerere 
de finanțare din partea Clubului sportiv Kokki, după elaborarea proiectului de hotărâre. 
Menționez că suma de 218.000 lei va fi luată în considerare la elaborarea proiectului de buget de 
săptămâna viitoare. 

Propunerea de modificare este aprobată de către consilieri cu 13 voturi pentru. 
Doamna consilier Angelica-Elena IONESCU propune ca din comisia de evaluare și 

analiză prevăzută la art.3 să facă parte domnii consilieri Ștefan CÎRCIU și Nicoleta STOIAN. 
Propunerea este supusă la vot, fiecare nominalizare fiind votată cu 13 voturi pentru. 

Doamna consilier Angelica-Elena IONESCU propune ca din comisia de soluționare a 
contestațiilor prevăzută la art.4 să facă parte domnul consilier Nicolae TUDOR. Propunerea 
este supusă la vot, fiind votată cu 13 voturi pentru. 

Domnul consilier Ioan MANTA propune ca din comisia de soluționare a contestațiilor 
prevăzută la art.4 să facă parte și doamna consilier Angelica-Elena IONESCU. Propunerea este 
supusă la vot, fiind votată cu 13 voturi pentru. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, nu s-au formulat amendamente. Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre, completat cu propunerile aprobate. 

Voturi Pentru : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local 

nr.14/2020, privind aprobarea regulamentului de acordare a finanţărilor din bugetul 
comunei Cornu în anul 2020, pentru activităţi sportive organizate în baza Legii 
nr.69/2000 a educației fizice şi sportului. 

 
La punctul 16  pe ordinea de zi se analizează proiectul de hotărâre nr.15 privind 

constituirea unei comisii mixte de analiză și verificare a solicitărilor de sprijin financiar depuse 
de unitățile de cult din comuna Cornu, în vederea acordării unor sume de la bugetul comunei 
Cornu în anul 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.  

Doamna consilier Angelica-Elena IONESCU propune ca din comisia mixtă prevăzută la 
art.2 să facă parte domnii consilieri Ioan MANTA, Gabriel IANCU și Marius IANCU. Propunerea 
este supusă la vot, fiecare nominalizare fiind votată cu 13 voturi pentru. 

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

nr.15/2020, privind constituirea unei comisii mixte de analiză și verificare a solicitărilor 
de sprijin financiar depuse de unitățile de cult din comuna Cornu, în vederea acordării 
unor sume de la bugetul comunei Cornu în anul 2020. 
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Se trece la punctul 17 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre nr.16 privind înlocuirea 

unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Cornu în Consiliul de Administraţie din 
cadrul Şcolii gimnaziale "Profesor Cristea STĂNESCU".           

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 : 13  
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local 

nr.16/2020, privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Cornu în 
Consiliul de Administraţie din cadrul Şcolii gimnaziale "Profesor Cristea STĂNESCU". 
 

La punctul 18  pe ordinea de zi se analizează Raportul asupra stării economice, 
sociale şi de mediu a comunei Cornu, activitatea autorităților administraţiei publice 
locale  în anul 2019,  precum şi obiective propuse pentru anul 2020.  

Se dă cuvântul domnului primar Cornel NANU, pentru a prezenta acest Raport în fața 
consiliului local: Stimați consilieri, așa cum v-ați obișnuit deja, în conformitate cu prevederile 
Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, primarul „prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind 
starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale”. Această 
obligație a fost inclusă și la art.225 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019, care a intrat în vigoare la data de 5 iulie 2019.  

Trebuie să vă spun că anul 2019 a fost un an greu pentru noi. Un an cu multe provocări, cu 
multe proiecte, cu multe probleme în activitatea de zi cu zi a primăriei. Am reușit să ne 
îndeplinim obiectivele propuse, cu eforturi deosebite din partea personalului din aparatul de 
specialitate. După cum puteți observa din raportul pe care l-ați primit spre analiză odată cu 
celelalte materiale ale ședinței, am reușit să ducem la bun sfârșit cele două proiecte de investiții 
finanțate din fonduri europene nerambursabile, proiectul de drumuri (care a fost recepționat la 
sfârșitul anului 2019) și proiectul de extindere capacitate rezervor de apă, extindere rețea de apă 
și extindere rețea de canalizare (care este pus în funcțiune, urmând a se proceda la recepția la 
terminarea lucrărilor).  

Avem trei investiții în implementare, urmând a fi finalizate în anul 2020: 
-Restaurare Monumentul Eroilor, 
-Construire grădiniță cu program prelungit – 3 grupe P+E+M, 
-Consolidare, reabilitare și modernizare Cămin Cultural, 

În anul 2019 am demarat noi proiecte, faza proiectare și s-au elaborat documentații 
tehnice pentru o serie de investiții care sunt pregătite pentru obținerea de finanțări: 
- proiect tehnic ''Amenajare terenuri în zone peisagistice în vecinătatea Sălii de Sport, din 
comuna Cornu, județul Prahova-etapa I''; 
-proiect tehnic ''Modernizare drumuri comuna Cornu: str.Pomilor, str.Paris, str.Aniniș, str.Baliței 
etapa 3, str.Primăverii etapa 2, str.Plaiul Cornului etapa 2, str.Topșenilor, str.Mestecenilor, 
str.Murelor,  Aleea Democrației, Aleea Sondei, Aleea Nucilor, Aleea Zorilor, Aleea Rozelor, Aleea 
Iancului, Aleea Veronica Micle, Aleea Haiducilor, Aleea Mioriței''; 
-elaborare DTAC, DTOE, proiect tehnic, DDE și asistență tehnică pentru obiectivul: „CONSTRUIRE 
SEDIUL NOU PRIMĂRIA CORNU, ÎN COMUNA CORNU”; 
- SF EXTINDEREA SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE, pe strazile Topseni, 
Pomilor, aleea Garofitei, calea Brasovului; 
- SF REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE COMPLEX SPORTIV comuna Cornu,; 
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- SF REABILITARE CONDUCTA APA UZATA SI APA POTABILA SI INFIINTARE SISTEM 
CANALIZARE APA PLUVIALA (colectare, evacuare ape pluviale). 

Am promovut în anul 2019 un obiectiv de investiții nou, BAZIN DE ÎNOT, care stă pe loc 
deocamdată din cauza litigiului de servitute de trecere pe care îl avem pentru terenul din Aniniș... 
Suntem nevoiți să dezemembrăm terenul în loturi, pentru a continua procedurile de finanțare a 
investițiilor pe care dorim să le executăm pe acest teren, precum și pentru continuarea altor 
obiective aflate în aceea zonă: reabilitare și modernizare Complex sportiv, reproiectare rest de 
executat Centru cultural, amenajare terenuri de sport, ș.a. 

Vin la dvs. cu propunerea de a demara trei noi obiective în acest an: 
-S.F. Școala Inteligentă SMART SCHOOL la Cornu – dezvoltare, modernizare, digitalizare 
-Proiectare- Reabilitare termoizolare, modernizare blocuri - cresterea performanței energetice 
-Expertiză tehnică și proiectare P.T. rest de executat Centrul Cultural. 
Primul obiectiv, care constă în dezvoltarea, modernizarea și digitalizarea Școlii gimnaziale, este 
un obiectiv care presupune o investiție foarte mare. Vă prezint o scurtă descriere și vă rog să 
supuneți la vot dacă vom continua prin elaborarea unui studiu de fezabilitate. 

Propunerea de elaborarea a celor trei documentații tehnice, începând cu anul 2020, este 
supusă la vot și aprobată cu 13 voturi pentru. 

În continuare, președintele de ședință spre aprobare Raportul asupra stării economice, 
sociale şi de mediu a comunei Cornu, activitatea autorităților administraţiei publice locale  în 
anul 2019,  precum şi obiective propuse pentru anul 2020, raport care conține și Situaţia 
gestionării patrimoniului din domeniul public şi privat al  comunei pe anul 2019.  

Voturi Pentru : 13 
Voturi Împotrivă : 0 
Abţineri : 0.  
 

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi-Alte probleme curente ale administraţiei locale. 
             Se înscriu la cuvânt: 
1.Angelica-Elena IONESCU 
2.Gabriel IANCU. 

Doamna consilier Angelica-Elena IONESCU: Propun Consiliului Local să fie de acord cu 
montarea unui ceas în centrul sensului giratoriu din satul Cornu de Sus. 

Propunerea doamnei consilier este supusă la vot și aprobată cu 12 voturi pentru. S-a 
înregistrat o abținere (Marius IANCU). 

Domnul consilier Gabriel IANCU: Anul trecut am primit o cerere de semnalizare la 
intrarea în comuna Cornu din DN1, când eram la secția de votare cu doamna secretar general. 

Domnul primar Cornel NANU: Am făcut demersuri dar ne-am oprit, deoarece s-a aprobat 
execuția unui sens giratoriu la intrarea în comuna Cornu din DN1. După ce se va executa sensul 
giratoriu, vom continua și noi demersurile pentru a instala un semn/indicator de intrare în 
localitate. 

 
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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