
PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  30.06.2020 

 

             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.134/24.06.2020 şi a convocatorului 

înregistrat cu nr.6385 /24.06.2020. 

             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 și Ionuț NEGULESCU –preot Parohia Cornești . 

             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 ședință - iniţiator primar Vasile 

ȘERBAN; 

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

             2.- proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2020 , 

aprobarea  modificării anexei 2 -Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 și a anexei 3- 

Programul de investiți publice pe surse de finanțare la hotărârea Consiliului local Cornești 

nr.4/24.02.2020 - iniţiator primar Vasile ŞERBAN ;  

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

          3.- proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei 

Cornești,județul Dâmbovița a terenului în suprafață de 3319 mp - iniţiator primar Vasile 

ŞERBAN; 

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

          4.- proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a suprafeței de 3319 mp 

aparținând  domeniului public al comunei Cornești,județul Dâmbovita către PAROHIA 

CORNEȘTI - iniţiator primar Vasile ŞERBAN; 

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

           5. solicitarea înregistrată cu nr. 2772/10.03.2020. 

           6.- Probleme diverse . 

           Inainte de a se supune aprobării proiectul ordinii de zi dl.primar propune amânarea 

următoarelor puncte: 

          1.- proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei 

Cornești,județul Dâmbovița a terenului în suprafață de 3319 mp - iniţiator primar Vasile 

ŞERBAN; 

          2.- proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a suprafeței de 3319 mp 

aparținând  domeniului public al comunei Cornești,județul Dâmbovita către PAROHIA 

CORNEȘTI - iniţiator primar Vasile ŞERBAN. 

            Se supune la vot amânarea celor două proiecte de hotărâre învederate în condițiile 

art.135,  alin.(6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 

completările ulterioare. 



 

         Ca urmare a votului se constată că amânarea celor două proiecte de hotărâre învederate a 

fost aprobată cu 15 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  .   

         Doamna Ioana CRUDU –propune pentru președinte de ședință pe dl.Marin GHINEA. 

         Nu mai sunt alte propuneri. 

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

hotărâre devenind hotărârea nr. 23/30.06.2020. 

         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 aprobarea 

rectificării bugetului local pentru anul 2020 , aprobarea  modificării anexei 2 -Lista obiectivelor 

de investiții pe anul 2020 și a anexei 3- Programul de investiți publice pe surse de finanțare la 

hotărârea Consiliului local Cornești nr.4/24.02.2020 - iniţiator primar Vasile ŞERBAN, să 

prezinte proiectul de hotărâre însoțit de documentele de prezentare și motivare ulterior solicitând  

doamnei Carmen COSTACHE să facă precizări. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

         Dl.IONIȚĂ- se discută din nou despre modernizare iluminat…..nu s-a mai făcut odată…. 

există documentație?! …..ce s-a întâmplat ? 

        Dl.primar – documentația pentru modernizare iluminat a mai fost întocmită și a fost depusă 

în cadrul GAL  însă proiectul nu a fost eligibil iar acum pentru a accesa un alt proiect trebuie să  

se actualizeze DALI-ul . 

         Dl.IONIȚĂ –să se spună pentru ce sate se face …pentru că s-a mai făcut modernizare la 

iluminat și în anul 2018 și a costat foarte mult ,nu găsește acum să prezinte facture cu suma de 

peste  40000 lei ….se ridică tonul ,mai mulți consilieri vorbesc deodată….. 

        Carmen COSTACHE – da , s-a mai discutat .. însă la întocmirea listei de investiții și 

programului de investiții odată cu aprobarea bugetului anul acesta s-a omis includerea acestei 

lucrării. 

         Doamna Maria STAN- ”acum se aprobă baza teoretică pentru ce urmează a se face…” 

         Dl. RĂDULESCU – se va face și în satul Ibrianu ? 

         Dl.primar – da ,acest lucru se va discuta la aprobarea indicatorilor tehnico-economici …. 

așa cum a mai spus pentru depunerea proiectului în cadrul unui alt program trebuie actualizată 

documentația după ghidul programului respectiv. 

         Se crează dezordine mai mulți consilieri vorbesc deodată. 



         Secretarul general solicită dlui președinte de ședintă să restabilească ordinea. 

         Dl.Florin GHEORGHE solicită  10 min.pauză , după care să se reia lucrările…… 

         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 rectificării bugetului local pentru anul 2020 , aprobarea  modificării 

anexei 2 -Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 și a anexei 3- Programul de investiți 

publice pe surse de finanțare la hotărârea Consiliului local Cornești nr.4/24.02.2020,a fost 

aprobat cu 9 voturi pentru ,au votat pentru următorii consilieri locali:dl.Marin GHINEA, doamna 

Maria STAN, doamna Ioana CRUDU, dl.Ion STOICA, dl.Daniel GRIGORE, dl.Ion CRISTEA, 

dl.Florin GHEORGHE, dl.Ion BURLACU  și dl. Traian RĂDULESCU, s-au abținut un  număr 

de  6 (șase) consilieri, respectiv dl.Gheorghe IONIȚĂ, dl.Ciprian-Vasile STAN, dl.Dragoș-Ionuț 

PESCARU, Florian PĂUN ,dl.Marius STANCU și dl. Victor DAN, proiectul de hotărâre 

devenind hotărârea nr.24 /30.06.2020.    

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  solicitarea înregistrată cu nr. 

2772/10.03.2020  precum și răspunsul propus. 

        Se solicită înscrieri la cuvânt. 

        Dl.IONIȚĂ -să i se acorde pentru că există în buget suma de 211 mii lei. 

        Carmen COSTACHE –din  suma respectivă s-au efectuat plăti ….nu se poate acorda acum . 

        Dl.primar – nu este împotrivă să se acorde însă la această dată nu sunt fonduri , poate la o 

eventuală rectificare bugetară. 

        Dl. Victor DAN – pentru lăcașe de cult este bine să se acorde, nu contează ce fel de 

confesiune este . 

         Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

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

         Răspunsul formulat este însușit cu unanimitate de voturi.    

         Se trece la  punctul : Probleme diverse . 

         Dl.IONIȚĂ – punctele amânate să fie discutate cât mai repede, și să se găsească soluție și 

pentru Parohia Postârnac. 

         Se ia act că nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

         Președintele de ședință mulțumește domnilor consilieri prezenți la dezbaterile ședinței , 

ordinea de zi fiind epuizată declară închise lucrările ședinței. 

         Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     

      

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           

                                                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                      Marin  GHINEA                                                Gheorghiţa STAN 

  

 

 

  

 

 
 


