
PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  31.03.2020 

 

             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.87/25.02.2020 şi a convocatorului 

înregistrat cu nr.3385 /25.03.2020. 

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

sunt prezenţi un număr de 13 consilieri.Lipsesc :dl. Marin GHINEA și dl. Ion N.BURLACU . 

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

necesar desfășurării acestei.                        

                    La sedinţă participă:dl.primar Vasile ȘERBAN, Elena CHIRIȚĂ  – consilier 

Compartimentul financiar contabilitate,Elena –Mădălina MARE-RUJOIU și  dl.Petre BERBEC  

- Compartiment SVSU . 

             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 președintelui de sedință- iniţiator  

primar Vasile Șerban; 

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

                2.- proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului local- iniţiator primar Vasile Şerban; 

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

            3.- proiect de hotărâre privind validarea dispoziţiei nr. 86/25.03.2020 privind rectificarea 

bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în trimestrul I pentru anul 2020– iniţiator 

primar Vasile Şerban; 

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

            4. proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de analiză a riscurilor la nivelul 

comunei Cornești ,județul Dâmbovița; 

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

            5. Raport  anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-

teritoriale. 

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

ordinii de zi cu : 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. 

            Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre învederat. 

            Ca urmare a votului se constată că suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu 13 voturi 

pentru. 

           Secretarul face cunoscut consiliului local ca 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,se 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. 

         Se solicită ca în conformitate cu prevederile art.123,alin.(1),(4)din OUG.nr.57/2019   să se 

facă propuneri pentru alegerea presedintelui de ședință  .   

          Dl.IONIȚĂ –propune pentru președinte de ședință pe dl. Florin GHEORGHE. 

         Nu mai sunt alte propuneri. 

         Supusă la vot propunerea făcută a fost aprobată cu unanimitate de voturi,proiectul de 

hotărâre devenind hotărârea 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 completarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local- 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. 

         Dl.Stancu este bine pe whatsapp…. 

         Dl.Ioniță – numai pe perioada situațiilor de urgență… 

         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 completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local,a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.12 /31.03.2020.    

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

dispoziţiei nr. 86/25.03.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul 

Dâmboviţa în trimestrul I pentru anul 2020– iniţiator primar Vasile Şerban și 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. 

         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 validarea dispoziţiei nr. 

86/25.03.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în 

trimestrul I pentru anul 2020– iniţiator primar Vasile Şerban în forma inițiată a fost  aprobat cu 

unanimitate de voturi , proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.13/31.03.2020.     

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

Planului de analiză a riscurilor la nivelul comunei Cornești ,județul Dâmbovița și se dă cuvântul 

inițiatorului proiectului de hotărâre dl.primar Vasile Șerban , să prezinte 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 aprobarea Planului de analiză a riscurilor la nivelul comunei Cornești ,județul 

Dâmbovița a fost aprobat cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.14 

/31.03.2020 . 

         Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi :Raport  anual privind starea economică, 

socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și se dă cuvântul dlui primar Vasile Şerban 



să prezinte materialul. 

        Nu se înregistrează din partea membrilor consiliului local întrebări ,interpelări sau 

clarificări. 

         Nu sunt  înscrieri la cuvânt. 

         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– și se dă cuvântul 

inițiatorului proiectului dl.primar Vasile Șerban să 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- este nemultumit de calitatea lucrărilor la Scoala Ibrianu , considerând că ”sunt 

făcute în bătaie de joc” la fel ca de altfel și lucrările făcute la Școala Cornești…. 

       Mai mulți consilieri vorbesc deodată . 

       Dl.GHEORGHE – presedintele de ședință solicită ca luările de cuvânt să se facă  pe rând și 

să nu se îndepărteze de subiectul în discuție. 

        Dl.IONIȚĂ – întreabă dacă lucrările efectuate la Școala Cornești mai sunt în garanție , 

doamna Crudu a fost în comisia de recepție a lucrărilor….  

       Dl.primar o să verifice , o să analizeze situația. 

       Doamna CRUDU – a fost în comisie însă în comisie a fost un expert ….. 

       Doamna Maria STAN – nu are legătură ce s-a făcut până acum , trebuie să avem grijă pe 

viitor , să nu se mai repete . 

       Dl.primar lucrările la Școala Cornești au fost făcute pe fonduri de la minister ,a avut 

diriginte de șantier care să urmărească calitatea lucrărilor , pentru că personal nu se pricepe la 

construcții …iar în ce privește Școala Ibrianu o să  invite dirigintele de șantier  după trecerea 

stării de urgență . 

        Dl.DAN – solicită atenție la constituirea comisiei de recepție , trebuie să se urmărească 

efectuarea tuturor lucrărilor. 

         Doamna RUJOIU-consilier achiziții   solicită să i se permită să facă câteva precizări. Fiind 

un proiect cu fonduri de la minister , în comisia de recepție vor fi obligatoriu specialiști din 

cadrul ministerului.    

        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 respins .Au votat 

pentru 6 (șase) consilieri locali respectiv: doamna Maria STAN ,doamna Ioana CRUDU,dl.Ion 

STOICA , dl.Daniel GRIGORE ,dl.Ion CRISTEA , dl.Florin GHEORGHE,au votat împotrivă un  

număr de  7 (șapte )consilieri, respectiv dl.Gheorghe IONIȚĂ, dl.Ciprian-Vasile STAN, 

dl.Dragoș-Ionuț PESCARU,Florian PĂUN și dl.Marius STANCU,Traian RĂDULESCU  și dl. 

Victor DAN astfel nu au fost îndeplinite prevederile art.139,alin.(1) din OUG nr.57/2019 care 

prevede: ”   (1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu 

majoritate absoluta sau simpla, dupa caz.”coroborat cu prevederile  art.5,lit.ee) majoritatea 

simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din totalul membrilor prezenti la o 

sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii cvorumului;  

            Ordinea de zi este  epuizată  însă se solicită să se discute și în afara acesteia căteva 

probleme diverse. 

            Dl. IONIȚĂ solicită situația cu SC Radial Târgoviște  precum și situația contractelor la 

energie electrică. 

             Mai precizează că a intrat în posesia unor documente din care rezultă că pentru lucrarrea 

modernizare drumuri la Cornești a fost atribuit contractual celui care a avut pretul cel mai mare. 

            Doamna RUJOIU solicită să i se permită să facă câteva precizări , în sensul că poate 

ceilalți participanți la licitație au avut incomplete documentațile. 

            Dl.Victor DAN – face cunoscut că deranjamentele la reteau de energie electric au fost 

rezolvate prompt ,și atrage atenția că lucrarea efectuată la stația de la Hodărăști nu este tocmai 

bine executată . 

            Dl.primar răspunde că nu este încă finalizată. 

            Dl.PĂUN- întreabă dacă este posibil dezinfectarea străzilor  și a locurilor publice 

împotriva COVID 19.  

           Dl.primar a efecuat dezinfecție în sediul și curtea instituției în parcurile din comună și în 

biserici,însă trebuie știut că acest lucru costă foarte mult. 

           Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

           Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     

      

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           

                                                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                      Florin    GHEORGHE                                      Gheorghiţa STAN 

  

 

 

  

 

 


