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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 24 martie 2020 

 

Prin Dispoziţia nr.32 din 20 martie 2020, primarul comunei Cornu a convocat  ședința 

extraordinară a Consiliului Local în data de 24 martie 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 20.03.2020 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 24 martie 2020, orele 15.30. 

Secretarul general al 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 Sorin ISAR care a anunțat prin mesaj scris că nu va 

participa la ședință deoarece consideră că nu sunt condiții de securitate sanitară. 

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 2020, 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 25 februarie 2020; 

2. Proiect de hotărâre nr. 19 privind aprobarea cuantumului burselor şcolare aferente 

semestrului II al anului şcolar 2019-2020 – iniţiat de primar; 

3. Proiect de hotărâre nr. 20 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 decembrie 2019-februarie 2020 – iniţiat de primar; 

4. Proiect de hotărâre nr. 21 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Cornu 

a unor suprafețe de teren, în vederea înscrierii în cartea funciară – iniţiat de primar; 

5. Proiect de hotărâre nr. 22 privind aprobarea contractului de finanțare nr.2256/19.03.2020 

încheiat cu Asociația Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu pentru activităţi sportive organizate în 

baza legii nr.69/2000 a educației fizice şi sportului – iniţiat de primar; 

6. Proiect de hotărâre nr. 23 privind modificarea valorii de investiție a proiectului ”Construire 

sediul nou Primăria Cornu în comuna Cornu, județul Prahova” – iniţiat de primar; 

7. Proiect de hotărâre nr. 24 privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie                

”Construire sediul nou Primăria Cornu în comuna Cornu, județul Prahova”– iniţiat de primar; 

8. Proiect de hotărâre nr. 25 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Amenajare 

terenuri de sport cu zone peisagistice în vecinătatea Sălii de Sport, din comuna Cornu, județul 

Prahova - etapa 1”, solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditelor 

pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA- IFN), plata comisionului de garantare și 

încheierea acordurilor de garantare – iniţiat de primar; 

9. Proiect de hotărâre nr. 26 privind modificarea valorii de investiție a proiectului ”Demolare 

anexe-P, construire grădiniță cu program prelungit- 3 grupe - P+1E+M în comuna Cornu, judetul 

Prahova”– iniţiat de primar; 

10. Proiect de hotărâre nr. 27 privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie ”Demolare 

anexe-P, construire grădiniță cu program prelungit- 3 grupe – P+1E+M în comuna Cornu, judetul 

Prahova” – iniţiat de primar; 



  2  

 

11. Proiect de hotărâre nr. 28 privind modificarea valorii de investiție a proiectului ”Amenajare 

terenuri de sport cu zone peisagistice în vecinătatea Sălii de Sport, din comuna Cornu, județul 

Prahova - etapa 1” – iniţiat de primar; 

Alte probleme curente ale administraţiei locale. 

 

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 

suplimentarea ordinii de zi (în condițiile prev.de art.135 alin.8 din Codul administrativ), cu încă trei 

proiecte de hotărâri care au fost elaborate în regim de urgență și anume: 

1. Proiect de hotărâre nr. 29 privind modificarea art.1 alin(3) din Hotărârea Consiliului local al 

comunei Cornu  nr.25/23.04.2019, privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020, la 

nivelul comunei Cornu – iniţiat de primar; 

2. Proiect de hotărâre nr. 30 privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2020 – 

iniţiat de primar; 

3. Proiect de hotărâre nr. 31 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local al comunei Cornu – iniţiat de primar; 

 

Nemaifiind alte propuneri, Președintele ședinței  supune aprobării consilierilor ordinea de zi, 

așa cum a fost modificată de domnul primar Cornel NANU, inițiator.  

1. Analiza şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

comunei Cornu din data de 25 februarie 2020; 

2. Proiect de hotărâre nr. 19 privind aprobarea cuantumului burselor şcolare aferente 

semestrului II al anului şcolar 2019-2020 – iniţiat de primar; 

3. Proiect de hotărâre nr. 20 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 decembrie 2019-februarie 2020 

– iniţiat de primar; 

4. Proiect de hotărâre nr. 21 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei 

Cornu a unor suprafețe de teren, în vederea înscrierii în cartea funciară – iniţiat de primar; 

5. Proiect de hotărâre nr. 22 privind aprobarea contractului de finanțare nr.2256/19.03.2020 

încheiat cu Asociația Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu pentru activităţi sportive organizate în 

baza legii nr.69/2000 a educației fizice şi sportului – iniţiat de primar; 

6. Proiect de hotărâre nr. 23 privind modificarea valorii de investiție a proiectului ”Construire 

sediul nou Primăria Cornu în comuna Cornu, județul Prahova” – iniţiat de primar; 

7. Proiect de hotărâre nr. 24 privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie                

”Construire sediul nou Primăria Cornu în comuna Cornu, județul Prahova”– iniţiat de primar; 

8. Proiect de hotărâre nr. 25 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Amenajare 

terenuri de sport cu zone peisagistice în vecinătatea Sălii de Sport, din comuna Cornu, județul 

Prahova - etapa 1”, solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a 

Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA- IFN), plata comisionului 

de garantare și încheierea acordurilor de garantare – iniţiat de primar; 

9. Proiect de hotărâre nr. 26 privind modificarea valorii de investiție a proiectului ”Demolare 

anexe-P, construire grădiniță cu program prelungit- 3 grupe - P+1E+M în comuna Cornu, 

judetul Prahova”– iniţiat de primar; 

10. Proiect de hotărâre nr. 27 privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie 

”Demolare anexe-P, construire grădiniță cu program prelungit- 3 grupe – P+1E+M în comuna 

Cornu, judetul Prahova” – iniţiat de primar; 

11. Proiect de hotărâre nr. 28 privind modificarea valorii de investiție a proiectului 

”Amenajare terenuri de sport cu zone peisagistice în vecinătatea Sălii de Sport, din comuna 

Cornu, județul Prahova - etapa 1” – iniţiat de primar; 
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12. Proiect de hotărâre nr. 29 privind modificarea art.1 alin(3) din Hotărârea Consiliului local 

al comunei Cornu  nr.25/23.04.2019, privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 

2020, la nivelul comunei Cornu – iniţiat de primar; 

13. Proiect de hotărâre nr. 30 privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 

2020 – iniţiat de primar; 

14. Proiect de hotărâre nr. 31 privind modificarea și completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Cornu – iniţiat de primar; 

15. Alte probleme curente ale administraţiei locale. 

Ordinea de zi este aprobată de consilieri cu 12 voturi pentru. 

 

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. 

 

La primul punct al ordinii de zi se supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 25 februarie 2020. Nu sunt observații, nu sunt înscrieri la cuvânt. 

Preşedintele şedinţei supune la vot  procesul-verbal. 

Voturi Pentru : 12  

Voturi Împotrivă : 0 

Abţineri : 0.  

 

Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 19 privind aprobarea 

cuantumului burselor şcolare aferente semestrului II al 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 : 12  

Voturi Împotrivă : 0 

Abţineri : 0.  

Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local nr.19/2020, 

privind aprobarea cuantumului burselor şcolare aferente semestrului II al anului şcolar 2019-

2020. 

 

La punctul 3  pe ordinea de zi se analizează Proiectul de hotărâre nr. 20 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 decembrie 2019-februarie 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 mai 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.  

Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local nr.20/2020, 

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru 
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deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de 

reşedinţă pentru lunile decembrie 2019-februarie 2020. 

 

Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 21 privind atestarea 

apartenenței la domeniul privat al comunei Cornu a unor suprafețe de teren, în vederea înscrierii în 

cartea funciară.           

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 : 12  

Voturi Împotrivă : 0 

Abţineri : 0.  

Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local nr.21/2020, 

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Cornu a unor suprafețe de teren, în 

vederea înscrierii în cartea funciară. 

 

La punctul 5 pe ordinea de zi, se analizează Proiectul de hotărâre nr. 22 privind aprobarea 

contractului de finanțare nr.2256/19.03.2020 încheiat cu Asociația Clubul Sportiv de Drept Privat 

Cornu 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.  

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.  

Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local nr.22/2020, 

privind aprobarea contractului de finanțare nr.2256/19.03.2020 încheiat cu Asociația Clubul 

Sportiv de Drept Privat Cornu pentru activităţi sportive organizate în baza legii nr.69/2000 a 

educației fizice şi sportului. 

 

Se trece la punctul 6 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 23 privind modificarea valorii 

de investiție a proiectului”Construire sediul nou Primăria Cornu în comuna Cornu, 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 : 12  

Voturi Împotrivă : 0 

Abţineri : 0.  

Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local nr.23/2020, 

privind modificarea valorii de investiție a proiectului ”Construire sediul nou Primăria Cornu în 

comuna Cornu, județul Prahova”. 
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La punctul 7 pe ordinea de zi, se analizează Proiectul de hotărâre nr. 24 privind asigurarea 

cofinanţării obiectivului de investiţie ”Construire sediul nou Primăria Cornu în comuna Cornu, 

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 : 12  

Voturi Împotrivă : 0 

Abţineri : 0.  

Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local nr.24/2020, 

privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie ”Construire sediul nou Primăria Cornu 

în comuna Cornu, județul Prahova”. 

 

Se trece la punctul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 25 privind aprobarea valorii de 

investiție a proiectului ”Amenajare terenuri de sport cu zone peisagistice în vecinătatea Sălii de 

Sport, din comuna Cornu, județul Prahova - etapa 1”, solicitarea scrisorii de garanție din partea 

Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderilor Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA- IFN), 

plata comisionului de garantare și încheierea acordurilor de garantare.           

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.  

Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local nr.25/2020, 

privind aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Amenajare terenuri de sport cu zone 

peisagistice în vecinătatea Sălii de Sport, din comuna Cornu, județul Prahova - etapa 1”, 

solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditelor pentru 

Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA- IFN), plata comisionului de garantare și 

încheierea acordurilor de garantare. 

 

La punctul 9 pe ordinea de zi, se analizează Proiectul de hotărâre nr. 26 privind modificarea 

valorii de investiție a proiectului ”Demolare anexe-P, construire grădiniță cu program prelungit- 

3 grupe - P+1E+M în comuna Cornu, judetul 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.  

Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local nr.26/2020, 

privind modificarea valorii de investiție a proiectului ”Demolare anexe-P, construire grădiniță cu 

program prelungit- 3 grupe - P+1E+M în comuna Cornu, judetul Prahova”. 

 

Se trece la punctul 10 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 27 privind asigurarea 

cofinanţării obiectivului de investiţie ”Demolare anexe-P, construire grădiniță cu program 

prelungit- 3 grupe – P+1E+M în comuna Cornu, judetul Prahova”.           

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 : 12  

Voturi Împotrivă : 0 

Abţineri : 0.  

Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local nr.27/2020, 

privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie ”Demolare anexe-P, construire grădiniță 

cu program prelungit- 3 grupe – P+1E+M în comuna Cornu, judetul Prahova”. 

 

La punctul 11 pe ordinea de zi, se analizează Proiectul de hotărâre nr. 28 privind modificarea 

valorii de investiție 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.  

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.  

Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local nr.28/2020, 

privind modificarea valorii de investiție a proiectului ”Amenajare terenuri de sport cu zone 

peisagistice în vecinătatea Sălii de Sport, din comuna Cornu, județul Prahova - etapa 1”. 

 

Se trece la punctul 12 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 29 privind modificarea art.1 

alin(3) din Hotărârea Consiliului local al comunei Cornu  nr.25/23.04.2019, privind indexarea 

impozitelor și taxelor locale pe anul 2020, la nivelul 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.  

Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local nr.29/2020, 

privind modificarea art.1 alin(3) din Hotărârea Consiliului local al comunei Cornu  

nr.25/23.04.2019, privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020, la nivelul comunei 

Cornu. 

 

 

La punctul 13 pe ordinea de zi, se analizează Proiectul de hotărâre nr. 30 privind rectificarea 

bugetului local al comunei Cornu 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 : 12  

Voturi Împotrivă : 0 

Abţineri : 0.  

Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local nr.30/2020, 

privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2020. 
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Se trece la punctul 14 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 31 privind modificarea și 

completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 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 : 12  

Voturi Împotrivă : 0 

Abţineri : 0.  

Ca urmare a votului, proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului Local nr.31/2020, 

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Local al comunei Cornu. 

 

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, punctul 15 Alte probleme curente ale 

administraţiei locale. 

15.1. Se analizează cererea formulată de președintele Asociației de dezvoltare intercomunitară 

Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova, nr.661/20.03.2020 înregistrată sub 

nr.2320/20.03.2020, completată prin adresa nr.670/23.03.2020, înregistrată sub nr.2362/23/03/2020, 

prin care se solicită adoptarea de urgență a unei Hotărâri de Consiliul local, în vederea trecerii de la 

tarif la taxă pentru plata serviciilor de salubritate, încasarea taxei speciale de salubritate de la toți 

beneficiarii de pe raza comunei, astfel încât să se asigure continuitatea serviciului public de 

salubrizare. 

Domnul primar Cornel NANU:Am analizat cu maximă responsabilitate solicitarea 

Asociației, dar nu am inițiat proiect de hotărâre din următoarele motive: 

La nivelul comunei Cornu, procentul de contractare a serviciilor de salubritate este de 

cca.90 %. Comuna Cornu este singura unitate administrativ-teritorială din Zona 7 care a instituit 

taxa specială pentru restul cetățenilor care nu au încheiat contract cu operatorul, sumele astfel 

încasate fiind virate operatorului. 

Întrucât sediul actual al primăriei este foarte mic avem un singur funcționar la casieria 

biroului de impozite și taxe. În vederea prevenirii răspândirii infecției cu coronavirous, am redus 

foarte mult activitatea de lucru cu publicul și am îndrumat cetățenii să efectueze plăți prin 

intermediul mijloacelor electronice. O mare parte dintre cetățenii comunei Cornu utilizează 

mijloacele electronice de plată, inclusiv pentru plata serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.  

Operatorul serviciului de salubritate trebuie să înștiințeze beneficiarii de servicii referitor la 

modalitatea de plată on-line a facturilor și să le trimită o notificare scrisă în acest sens, împreună 

cu facturile lunare.  Sunt convins că utilizatorii serviciilor de salubritate din comuna Cornu își vor 

achita în continuare tarifele stabilite și facturate, utilizând și mijloacele on-line care se află la 

unitățile de alimentație publică  din satele Cornu de Jos și Cornu de Sus. 

Președintele de ședință supune la vot cererea Asociației de dezvoltare intercomunitară 

Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova, aceasta fiind respinsă cu 12 voturi 

Împotrivă. 

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 


