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M I N U T A 

         Sedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Corneşti din data de  24.02.2020. 

 

         Prin dispoziţia nr.56/18.02.2020 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţă ordinară convocată în data  de 18.02.2020. 

        Consilierii locali au fost înștiințați prin convocatorul înregistrat cu nr.1616/18.02.2020. 

        Sedința s-a desfășurat în data de 24.02.2020 la sediul Consiliului local Cornești. 

         Ordinea de zi a sedinței : 

         1.- proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020– iniţiator primar 

Vasile Şerban; 

            - Aviz consultativ :COMISIA NR.1,COMISIA NR.2,COMISIA NR.3 

         2. proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții 

ale comunei Cornești,județul Dâmbovita– iniţiator primar Vasile Şerban; 

            - Aviz consultativ :COMISIA NR.1,COMISIA NR.2,COMISIA NR.3 

               3.- proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială  

        de salubrizare pentru anul 2020 – iniţiator primar Vasile Şerban; 

            - Aviz consultativ :COMISIA NR.1,COMISIA NR.2,COMISIA NR.3 

        4.- proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei datorată la ASOCIAȚIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ‹‹ MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL  

DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA››„– iniţiator primar Vasile Şerban; 

 - Aviz consultativ :COMISIA NR.1,COMISIA NR.2,COMISIA NR.3.          

         5. -proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii juridice, 

consultanţă şi asistenţă juridică pentru apărarea intereselor comunei precum şi ale autorităţilor 

administraţiei publice locale din comuna Corneşti , judeţul Dâmboviţa  – iniţiator primar Vasile  

Şerban;       

           -    Aviz consultativ :COMISIA NR.1,COMISIA NR.2,COMISIA NR.3 

         6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Cornești prin Consiliul local 

Cornești cu județul Dâmbovița prin Consiliul judetean Dâmbovița pentru realizarea în comun a 

investiției ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești ,judetul Dâmbovița”  și 

aprobarea  principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului ; 

           - Aviz consultativ :COMISIA NR.1,COMISIA NR.2,COMISIA NR.3 

          7. Proiect  de   hotarare privind analiza stadiului înscrierii datelor in registrul agricol si 

măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi; 

            - Aviz consultativ :COMISIA NR.1 

          8. Raport de evaluare a  implementării legii nr. 52/2003 în anul 2019; 

          9. Adresa nr. 212/22.01.2020 a Camerei de Conturi Dambovita. 

        10.Solicitarea nr. 591/20.01.2020 a dlui Cristea Daniel pentru concesuionare suprafaţa de 

700 mp sat-Cătunu pentru întreprindere activităţi economice; 

        11.Solicitarea dlui Madar Sebastian pentru închiriere/concesionare suprafaţei de 400 mp 

pentru activităţi comerciale. 

        12.-Probleme diverse 

      Total consilieri în funcție: 15 

       Total consilieri prezenţi: 15  

 

       ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE: 

           - hotărârea nr. 4/24.02.2020 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru  



anul 2020; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri.  

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abtineri:- consilieri 

          - hotărârea nr. 5/24.02.2020 privind modificarea structurii organizatorice și a statului de  

funcții ale comunei Cornești,județul Dâmbovita; 

                 - au votat pentru: 8 consilieri :doamna Crudu Ioana,doamna Stan Maria,dl.Stoica 

Ion,dl.Burlacu N.Ion,dl.Cristea Ion ,Gheorghe Florin  și dl.Stoica Ion,dl.Ghinea Marin ; 

      - au votat împotrivă:  7 consilieri: dl.Ioniță Gheorghe , dl.Stan Vasile-Ciprian, 

dl.Pescaru Dragoș-Ionuț și dl.Păun Florian ,dl.Stancu Marius și dl.Dan Victor,Rădulescu Traian; 

                 - abtineri:-. 

                    - hotărârea nr. 6/24.02.2020 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie  

       specială   de salubrizare pentru anul 2020; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă:-. 

                 - abtineri:-  . 

           - hotărârea nr. 7/24.02.2020 aprobarea cotizaţiei datorată la ASOCIAȚIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ‹‹ MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL  

DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA››„ 

                 - au votat pentru: 14 consilieri.  

                  - au votat împotrivă:  . 

                 - abtineri: l -  consilier -dl.Ioniță Gheorghe . 

             - hotărârea nr. 8/24.02.2020 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii 

juridice,consultanţă şi asistenţă juridică pentru apărarea intereselor comunei precum şi ale 

autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Corneşti , judeţul Dâmboviţa  . 

                 - au votat pentru: 8 consilieri.  

                  - au votat împotrivă:  -  

                 - abtineri:-7 consilieri:dl.Ioniță Gheorghe ,dl.Stancu Marius,dl.Stan Vasile-Ciprian, 

dl.Pescaru Dragoș-Ionuț,dl.Păun Florian ,Rădulescu Traian și dl.Dan Victor. 

              -  hotărârea nr. 9/24.02.2020 privind aprobarea asocierii comunei Cornești prin Consiliul 

local Cornești cu județul Dâmbovița prin Consiliul judetean Dâmbovița pentru realizarea în 

comun a investiției ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești ,judetul 

Dâmbovița”  și aprobarea  principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri.  

                  - au votat împotrivă:  -. 

                 - abtineri:-  consilier. 

              - hotărârea nr. 10/24.02.2020 privind analiza stadiului înscrierii datelor in registrul 

agricol si măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri.  

                  - au votat împotrivă:  -. 

                 - abtineri:-  consilier. 

             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. 

               

                                                                    SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                                                                                      Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 


