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M I N U T A 

 

         Sedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Corneşti din data de  28.05.2020. 

 

         Prin dispoziţia nr.116/22.05.2020 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţă ordinară convocată în data  de 22.05.2020. 

        Consilierii locali au fost înștiințați prin convocatorul înregistrat cu nr.5257/22.05.2020. 

        Ședința s-a desfășurat în data de 28.05.2020 la sediul Consiliului local Cornești. 

         Ordinea de zi a sedinței : 

         1.-  proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru 

anul 2019- iniţiator primar Vasile ŞERBAN; 

            - Aviz consultativ : comisia nr.1,comisia nr.2,comisia nr.3; 

         2.- proiect de hotărâre privind  aprobarea criteriilor și a metodologiei de acordare a 

ajutoarelor de urgență - iniţiator primar Vasile ȘERBAN; 

           - Aviz consultativ :comisia nr.1,comisia nr.2,comisia nr.3; 

         3.- proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pentru  

perioada 2020-2024 - iniţiator primar Vasile ŞERBAN; 

            - Aviz consultativ : comisia nr.1,comisia nr.2,comisia nr.3. 

         4.- proiect de hotărâre    privind aprobarea investiției ”Extindere conductă de gaze naturale  

în comuna Cornești, judetul Dâmbovița”cu un operator economic  SC R.N.B.INSTAL 

CONSTRUCT SRL prin cofinanțare cu SC DISTRIGAZ SUD-REȚELE SRL- iniţiator primar 

Vasile ŞERBAN; 

            - Aviz consultativ : comisia nr.1,comisia nr.2,comisia nr.3. 

         5.- Probleme diverse . 

 

             Total consilieri în funcție: 15. 

             Total consilieri prezenţi: 15. 

 

        ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE: 

 

                 - hotărârea nr. 19/28.05.2020 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului 

bugetar pentru anul 2019; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri.  

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abtineri:- consilier 

                 - hotărârea nr. 20/28.05.2020 privind  aprobarea criteriilor și a metodologiei de 

acordare a ajutoarelor de urgență; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri.  

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 



                 - abtineri:- consilier 

          - hotărârea nr. 21/28.05.2020 privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol 

pentru perioada 2020-2024; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri ; 

      - au votat împotrivă:  -; 

                 - abtineri:-. 

                    

           

        

 

 

          - hotărârea nr. 22/28.05.2020  privind aprobarea investiției ”Extindere conductă de gaze 

naturale în comuna Cornești, judetul Dâmbovița”cu un operator economic  SC R.N.B.INSTAL 

CONSTRUCT SRL prin cofinanțare cu SC DISTRIGAZ SUD-REȚELE SR; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă:-; 

                 - abtineri:-  . 

              

             Minuta va fi afișată la sediul Consiliului Local și pe site-ul instituției în conformitate cu 

prevederile art.11 din Legea nr. 52/2003 privind transpareța decizională ,republicată cu 

modificările și completările ulterioare. 
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