
 
PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  30.07.2019 
 

         In sedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Corneşti , judeţul Dâmboviţa. 
       Sedinţa este deschisă de secretarul unităţii administrativ teritoriale care arată că membrii 
Consiliului local au fost convocaţi în sedinţă ordinară în conformitate cu prevederile art.134 
alin.(1) ,lit.”a” ,din OUG.nr.57/2019,prin dispoziţia primarului nr.173/24.07.2019 şi a 
convocatorului înregistrat cu nr.7809/24.07.2019. 
       Din consultarea condicii de prezenţă rezultă că din cei 12 consilieri ce compun consiliul 
local ,sunt prezenţi un număr de 12 consilieri, se constată că sedinta se desfășoară legal și este 
întrunit cvorumul prevăzut de lege, necesar pentru aprobarea proiectelor de hotărâre prevăzute la 
ordinea de zi.                        

                La sedinţă participă: doamnaChiriță Elena –consilier în cadrul Compartimentului 
contabilitate,Oprea Ileana -Compartiment Asistență socială ,precum și domnii Păun Florian și 
Pescaru Ionuț-Dragoș invitați pentru validarea mandatelor de consilieri locali,precum și 
dl.Burlacu Gh.Ion.Lipsește dl.Rădulescu Traian invitat pentru validarea mandatului de consilier 
local . 
       Dl.Vasile ŞERBAN – primarul comunei Corneşti , judeţul Dâmboviţa , este invitat ca în 
conformitate cu prevederile art.135,alin.(7)din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ ,să supună 
spre aprobare proiectul  ordinii de zi :     
          1.- proiect de hotărâre privind alegerea unui membru și completarea Comisiei de validare a 
Consiliului Local al comunei Cornești,județul Dâmbovița- iniţiator primar Vasile Şerban; 
               - aviz :comisia nr.2 
          2.- proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de consilier local– iniţiator primar 
Vasile Şerban;- aviz :comisia nr.2 
      3.-proiect de hotărâre privind completarea Consiliului Local al comunei Cornești,județul  
Dâmbovița– iniţiator primar Vasile Şerban; - aviz :comisia nr.2 
       4.-proiect de hotărâre privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
Cornești– iniţiator primar Vasile Şerban;  - aviz :comisia nr.2 
          5.-proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi 
dezvoltare a bugetului local al comunei CORNEŞTI, judeţul Dâmboviţa pentru trimestrul II al 
anului 2019– iniţiator primar Vasile Şerban;  - aviz :comisia nr.1,comisia nr.2, comisia nr.3. 
          6.-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
CORNEŞTI, judeţul Dâmboviţa– iniţiator primar Vasile Şerban; 
    - aviz :comisia nr.1,comisia nr.2,comisia nr.3 
           7.- proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 
760/04.02.2013 , modificat prin actele adiționale nr. 1/19.01.2019 și nr. 2/28.01.2019 ,titular 
contract Neacșu G.Valeria intreprindere individuala;aviz :comisia nr.1,comisia nr.2,comisia nr.3.   
          8.-Raport în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap în comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa pe semestul I 2019- Consilier 
Ileana OPREA. 
          9.-Probleme diverse: - cererea nr.7527/17.02.2019 a dlui Ion Gh. BURLACU. 
          Este consultat consiliul dacă  în condițiile art.135,alin.(8)sunt probleme urgente pentru 
suplimentarea ordinii de zi . 
         Nu sunt probleme urgente de înscris la ordinea de zi . 
         Secretarul general al comunei aduce la cunoștiință consiliului local că nu poate fi luat în 
dezbatere proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.  
760/04.02.2013 , modificat prin actele adiționale nr. 1/19.01.2019 și nr. 2/28.01.2019 ,titular 
contract Neacșu G.Valeria intreprindere individual ,nefiind îndeplinită  condiția prevăzută la 
art.136,alin.(8)în sensul că nu există raportul compartimentului de specialitate. 
         Supus la vot proiectul ordinii de zi a fost  aprobat cu unanimitate de voturi cu excepția 
punctului 7.  
 
 
 



           
        Dl.Vasile Ciprian STAN este presedinte de sedinta ales conform hotărârii Consiliului local 
nr. 29/28.06.2019 .  
        Se dă cuvântul secretarului spre a  supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare în 
condițiile art.138,alin.(15).         
       Supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare a fost aprobat cu unanimitate de  voturi.   
        Inainte de a se trece la primul punct al ordinii de zi dl.Burlacu Gh.Ion solicită cuvântul 
pentru informa consiliul că a contestat ordinele prefectului .I se  permite să prezinte copia 
acțiunii depuse la instanță ,copie anexată la  cererea nr.7527/17.02.2019  și solicită consiliului 
local să  nu  se i-a act de Ordinele prefectului și să nu se valideze mandatele consilierilor 
supleanți având în vedere că s-a adresat instanței de contencios administrativ pentru suspendarea 
Ordinelor Prefectului , urmând șă  fie repusi în funcții ,cererea se va judeca în procedură de 
urgență. 
        Doamna Stan Maria - știe că atunci când este un proces pe rol se stopează și abia când se 
finalizează se ia decizie. 
        Dl.Ioniță Gheorghe – intervine și precizează că” nu și în acest caz,nu poate comuna să stea 
fără consiliu”Nu este de acord cu solicitarea ,și indiferent de soluția instanței mandatele  
trebuiesc validate , pentru că la această dată nu se cunoaște soluția instanței și în cel mai rău caz 
dacă se admite acțiunea li se vor plătii indemnizațiile . 
       Nu se mai poate consemna mai multi consilieri vorbesc deodată cu ton ridicat. 
       Dl.Burlacu N.Ion solicită să se aștepte pronunțarea instanței. 
       Se solicită un punct de vedere de la secretar. 
       Secretarul face cunoscut că Ordinele Prefectului sunt de constatarea încetării calității de 
consilieri locali inainte de expirarea duratei normale a mandatelor și declararea ca vacante a 
locurilor de consilieri locali . Sunt întradevăr cu cale de atac ,iar domnii Burlacu , Luca și Nae au 
contestat însă ele produc efecte chiar dacă sunt contestate în instanță.Nu cunoaștem care va fi 
soluția instantei și nici când se  va  pronunța ,de aceia au fost pregătite materialele de la ordinea 
de zi  .    
       Se crează debandadă , pe acest subiect , mai mulți consilieri vociferând pro și contra . 
      Se trece la  punctul prevăzut pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind alegerea unui 
membru și completarea Comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Cornești,județul 
Dâmbovița și se solicită propuneri. 
       Dl. Ioniță Gheorghe propune pentru membru în comisia de validare pe dl.Stancu Marius. 
       Nu mai sunt alte propuneri. 
       Se supune la vot proiectul de hotărâre ,ca urmare a votului se constată că proiectul de 
hotărâre  privind alegerea unui membru și completarea Comisiei de validare a Consiliului Local 
al comunei Cornești,județul Dâmbovița a fost aprobat cu sapte voturi pentru respectiv cel al 
domnilor :Ioniță Gheorghe,Stan Vasile Ciprian, Dan Victor,Ghinea Marin,Stancu 
Marius,Grigore Daniel și doamna Stan Maria,au fost împotrivă,domnii :Gheorghe Florin,Cristea 
Ion,Burlacu N.Ion,Stoica Ion și doamna Crudu Ioana , proiectul de hotărâre devenind hotărârea 
nr.33/30.07.2019.     
        Se trece la  punctul următor  prevăzut pe ordinea de zi:proiect de hotărâre privind validarea 
mandatelor de consilier local.  
       Din nou se crează debandadă pe acest subiect , mai mulți consilieri vociferând pro și contra. 
      Astfel că se ia o pauză,timp în care comisia de validare să se retragă pentru a examina 
legalitatea alegerii fiecărui consilier și pentru a  propune consiliului local validarea sau 
invalidarea mandatelor. 
      Comisia de validare dă citire raportului cu propunere de validare a mandatelor , celor doi 
consilieri prezenți. 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor de consilier local. 
      Ca urmare a votului se constată că proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor de 
consilier local a fost respins cu 5 voturi pentru, respectiv votul dlui Ioniță Gheorghe , Stan Vasile 
Ciprian , Dan Victor, Stancu Marius și Ghinea Marin și 7 voturi împotrivă. 
      Având în vedere că proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor de consilier  
 



 
local a fost respins ,consilierii PNL au părăsit sala de ședință iar lucrările ședinței nu mai pot 
continua având în vedere că dl. Stan Vasile Ciprian –consilier PNL ales  președinte de ședință  
 a părăsit și dumnealui sala de ședință, deși s-a mai așteptat un timp  acesta nu a mai revenit în 
sală .   
       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           
                                                                                             SECRETAR COMUNĂ, 
                      Ciprian Vasile STAN                                           Gheorghiţa STAN 
 

 

 


