
 

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  29.04.2020 

 

             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) din OUG.nr.57/2019,prin dispoziţia primarului nr.97/23.04.2020 şi a convocatorului 

înregistrat cu nr.4200 /23.04.2020. 

             In urma  apelului nominal a rezultat că din cei 15 consilieri ce compun consiliul local 

sunt prezenţi un număr de 15 consilieri. 

             Se constată că ședința este legal constituită și este asigurat  cvorumul prevăzut de lege, 

necesar desfășurării acestei.                        

                    La sedinţă participă: dl. primar Vasile ȘERBAN, Carmen COSTACHE – consilier 

Compartimentul financiar contabilitate. 

             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 indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru  

anul fiscal 2021- iniţiator primar Vasile Șerban; 

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

                 2.- proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat după încheierea 

contractului de proiectare și execuție și a devizului general defalcat actualizat pe surse de 

finanţare după încheierea contractului de proiectare și execuție al obiectivului de investiţie 

„Construire şi dotare dispensar în comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul 

National de Dezvoltare Locala 2017-2020- iniţiator primar Vasile Şerban; 

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

              3.- Adresa nr. 1129/13.03.2020 și a deciziei nr. 67/13.04.2020 a Camerei de conturi 

Dâmbovița;  

              4. Probleme diverse . 

 Inainte de a se supune aprobării proiectul ordinii de zi, dl.primar solicită suplimentarea  

ordinii de zi cu : 

             - proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local pentru anul 2020;  

             - proiect de hotărâre privind modificarea art.3.(2) și art.4 din hotărârea Consiliului local 

Cornești nr. 60/28.11.2018 privind aprobarea obiectivului „ Infiinţare centru de zi pentru 

persoane vârstnice în comuna Cornesti ,sat Frasinu”în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020 ,Axa prioritară 8,Prioritatea de Investiţii 8.3 A,Apel de proiecte nr.2 – Servicii sociale 

şi socio- medicale pentru vârstnici. 

             Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărârii învederate. 

             Ca urmare a votului se constată că suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu 

unanimitate de  voturi. 

            Secretarul face cunoscut consiliului local că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la 

art.136,alin.(8) iar proiectele de hotărârii pot fi  supuse dezbaterii .    

             Deasemenea se amintește consilierilor locali prevederile art.228, alin.(1) în sensul că 

sunt obligați de a anunța la începutul sedinței consiliului local dacă există un interes personal pe 

care îl au la adoptarea unor hotărârii , anunț care se consemnează în procesul verbal al sedinței.          

            Nu sunt înregistrate anunțuri,astfel că dl.Vasile Șerban, supune la vot proiectul ordinii de 

zi. 

            Metoda de vot este :vot individual, deschis prin ridicarea mâinii. 

           Ca urmare a votului proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

           Președinte de ședință este  dl. Florin GHEORGHE ales conform hotărârii consiliului local 

nr.11/31.03.2020. 

           Se dă cuvântul secretarului general al comunei 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. 

           Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind indexarea  

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021- iniţiator primar Vasile Şerban, 

care prezintă proiectul de hotărâre însoțit de documentele de prezentare și motivare. 

           După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizele  comisiilor de 

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

           Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

           Metoda de vot este : vot individual, deschis prin ridicarea mâinii. 

           Se supune la vot proiectul de hotărâr. Ca urmare a votului se constată că proiectul de  

hotărâre privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.15 /29.04.2020.    

           Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:- proiect de hotărâre privind aprobarea 

Devizului general actualizat după încheierea contractului de proiectare și execuție și a devizului 

general defalcat actualizat pe surse de finanţare după încheierea contractului de proiectare și 

execuție al obiectivului de investiţie „Construire şi dotare dispensar în comuna Corneşti, judeţul 

Dâmboviţa” finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020– iniţiator primar 

Vasile Şerban, se dă cuvântul inițiatorului proiectului să-l prezinte. 

          După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizele  comisiilor de 

specialitate.  

          Se solicită înscrieri la cuvânt. 

          Dl. Marin GHINEA :– ”este foarte bine realizarea obiectivului, poate în viitor aici se vor 

face și nașteri ,spațiul existent este necorespunzător, în timp  mulții medici s-au retras, este bine 

că se realizează cu bani de la guvern, indiferent de culoarea politică este bine să se continuee 

proiectul, sănătatea oamenilor este foarte importantă ”. 

           Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

           Metoda de vot este :vot individual , deschis prin ridicarea mâinii. 

           Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

        Ca urmare a votului se constată că proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului 

general actualizat după încheierea contractului de proiectare și execuție și a devizului general 

defalcat actualizat pe surse de finanţare după încheierea contractului de proiectare și execuție al 

obiectivului de investiţie „Construire şi dotare dispensar în comuna Corneşti, judeţul 

Dâmboviţa” finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020–a fost  aprobat 

cu a fost aprobat cu 11 (unsprezece) voturi pentru. Au votat pentru: doamna Maria STAN, 

doamna Ioana CRUDU, dl. Ion STOICA, dl.Daniel GRIGORE, dl.Ion CRISTEA, dl.Florin 

GHEORGHE, dl.Marin GHINEA  și dl.Ion N. BURLACU, Marius STANCU, Ionuț-Dragoș 

PESCARU, Victor DAN. Au votat împotrivă un  număr de  2 (doi )consilieri, respectiv dl. 

Gheorghe IONIȚĂ și dl. Florian PĂUN, se abțin 2(doi) consilieri : dl. Ciprian-Vasile STAN și 

Traian RĂDULESCU, proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr. 18/29.04.2020. 

           Dl.Florin GHEORGHE : ”este de admirat că au votat pentru adoptatea hotărârii și unii 

colegii din partea PNL”. 

           Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind rectificarea  

bugetului local pentru anul 2020 și se dă cuvântul inițiatorului proiectului de hotărâre dl.primar 

Vasile Șerban pentru a prezinta proiectul inițial  însoțit de materialele de prezentare și motivare. 

         După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizele  comisiilor de 

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

         Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

          Metoda de vot este : vot individual, deschis prin ridicarea mâinii. 

          Se supune la vot proiectul de hotărâre. Ca urmare a votului se constată că proiectul de  

hotărâre privind rectificarea  bugetului local pentru anul 2020 a fost aprobat cu unanimitate de 

voturi,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr. 17 /29.04.2020. 

          Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: -proiect de hotărâre privind modificarea  

 



 

art.3.(2) și art.4 din hotărârea Consiliului local Cornești nr. 60/28.11.2018 privind aprobarea 

obiectivului „ Infiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Cornesti ,sat Frasinu”în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiţii 

8.3 A, Apel de proiecte nr.2 – Servicii sociale şi socio- medicale pentru vârstnici și se dă 

cuvântul dlui primar Vasile ŞERBAN să prezinte proiectul de hotărâre împreună cu documentele 

de prezentare și motivare. 

        După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizele  comisiilor de 

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

        Dl.IONIȚĂ – nu este deacord, ”s-a mai discutat de 4-5 ori despre acest obiectiv, este 

problemă de patrimoniu……. și au fost adoptate hotărârii fără să fie avut 2/3 din voturi…s-au 

plătit 1200000  lei prea mulți bani ….. , și am fost refuzați de 3 ori ……s-au început o grămadă 

de proiecte , de unde atâția bani ….?!”. 

         Dl.primar intervine:” nu se pot depune proiecte fără studiu de fezabilitate ……” 

          Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

          Metoda de vot este: vot individual, deschis prin ridicarea mâinii. 

          Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

       Ca urmare a votului se constată că proiectul de hotărâre  privind modificarea art.3.(2) și 

art.4 din hotărârea Consiliului local Cornești nr. 60/28.11.2018 privind aprobarea obiectivului „ 

Infiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Cornesti ,sat Frasinu”în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020 ,Axa prioritară 8,Prioritatea de Investiţii 8.3 

A,Apel de proiecte nr.2 – Servicii sociale şi socio- medicale pentru vârstnici a fost aprobat cu (8) 

opt voturi pentru. Au votat pentru: doamna Maria STAN, doamna Ioana CRUDU, dl.Ion 

STOICA, dl.Daniel GRIGORE, dl.Ion CRISTEA, dl.Florin GHEORGHE, dl.Marin GHINEA  și 

dl.Ion N.BURLACU, au votat împotrivă un  număr de  2 (doi )consilieri, respectiv dl.Gheorghe 

IONIȚĂ și dl. Victor DAN , se abțin: 5(cinci) consilieri :dl.Ciprian-Vasile STAN, dl.Dragoș-

Ionuț PESCARU, Florian PĂUN, dl.Marius STANCU și Traian RĂDULESCU, proiectul de 

hotărâre devenind hotărârea nr.18/ 29.04.2020. 

         Se dă cuvântul secretarului general pentru a prezenta:adresa nr. 1129/13.03.2020 și decizia 

nr. 67/13.04.2020 a Camerei de conturi Dâmbovița. 

          Se trece la punctul : Probleme diverse . 

          Dl.IONIȚĂ -solicită permisiunea pentru a adresa Consiliului local o scrisoare deschisă,  

după citire  o înmânează secretarului general al comunei. 

          Dl.CRISTEA – unii cetățenii folosec apa de la cișmele pentru spălatul mașinilor, sau irigă 

grădinile cu apa de la cișmea , ceia ce nu este în regulă.  

          Dl.STANCU –SC RAJA SA a mărit prețul la 4,5 lei /mc, astfel că de aceea unii fură apa 

de la cișmele. 

          Se crează dezordine ,mulți  consilieri vorbesc deodată……și se ridică pentru a părăsi sala. 

          Dl.IONIȚĂ-ține să precizeze că a fost amenințat atât el cât și familia de …de la SC 

Triotom după ședința de luna trecută ,astfel că a anunțat poliția să facă investigații…….        

          Ordinea de zi este  epuizată.   

          Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.         

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           

                                                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                      Florin    GHEORGHE                                      Gheorghiţa STAN 


