
PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  28.05.2020 

 

             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.116/22.05.2020 şi a convocatorului 

înregistrat cu nr.5257 /22.05.2020. 

             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, Ileana OPREA-consilier Compartiment asistență socială, 

Elena-Mădalina MARE RUJOIU-compartiment achiziții și proiecte și doamna  Maria-Carmen 

HANGANU -diriginte de șantier al obiectivului de  investiţie  „Revizuire şi continuare lucrări la 

Şcoala cu clase I-IV Ibrianu”finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020. 

                    Dl. Vasile ŞERBAN – primarul comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa, solicită înainte de 

a se începe lucrările ședinței să se  permită să se facă discuții cu doamna  Maria-Carmen 

HANGANU -diriginte de șantier al obiectivului Scoala Ibrianu ,doamna fiind invitată la 

solicitarea dlui IONIȚĂ. 

                    Doamna  HANGANU- face cunoscut că lucrările la acest obiectiv nu sunt finalizate , se 

lucrează acum la interior . 

                     Dl.IONIȚĂ –reclamă faptul că după anveloparea clădirii nu s-a turnat strat de protecție 

și vor intra șoareci și ciori sub aceasta ,deasemenea instalația electrică nu a fost executată 

corespunzător în sensul că aceasta nu este executată sub tencuială ci este decupată izolația din 

polistiren și montată , nu este executată conform proiectului , cablurile pot lua foc... 

                     Doamna  HANGANU- nu este nici o problemă toți conductori electrici sunt din copex 

ignifugat , deci nu este nici un pericol deasemnea tavanele sunt false .... și asa cum a mai spus 

acum se lucrează la interior pe final nu se va mai vedea nici un fir în afară ,în proiect scrie sub  

tencuială la interior, nu se poate pronunța lucrarea nu este finalizată. 

                    Dl. STANCU – polistirenul se aprinde foarte repede...   

                    Dl.IONIȚĂ- va sesiza pompierii , nu se respectă proiectul...s-au plătit foarte mulți bani 

2,7 miliarde .....Lucrări de proastă calitate s-au executat și la Școala Cornești ,iar anveloparea a 

căzut după 4 ani. 

                    Dl.GHINEA – să nu se mai continuee lucrarea ..... 

                    Doamna Hanganu – va merge să verifice stadiul și calitatea lucrărilor. 

                    Nu mai sunt înscrieri la cuvânt referitor la aceastî problemă. 

             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 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 . 

            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 aprobarea 

contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2019- 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 hotărâre. Ca urmare a votului se constată că proiectul de  

hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2019 a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.19 /28.05.2020.    

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

criteriilor și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență – 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. 

          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 criteriilor și a 

metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență, a fost aprobat cu unanimitate de voturi 

proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr. 20/28.05.2020. 



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

modului de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 și se dă cuvântul 

inițiatorului proiectului dl.primar Vasile Șerban pentru al prezinta. 
         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 modului de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 

a fost aprobat cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.21/ 

28.05.2020. 

         Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: 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 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. RĂDULESCU - este foarte bine să se realizeze. 

         Dl.STANCU-” cum se va face împrumutul ? ..se mai poate pune ceva și din buget ….sau 

se mai poate suplimenta din bugetul local”. 

        Doamna Costache – pentru contractarea împrumutului se va solicita aprobarea consiliului 

local  iar dacă sunt venituri și încasări se poate plătii mai repede împrumutul.  

        Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. Ca urmare a votului se constată că proiectul 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,a fost aprobat cu unanimitate de voturi proiectul de 

hotărâre devenind hotărârea nr.22/ 28.05.2020. 

         Se trece la punctul : Probleme diverse . 

         Dl. Stancu revine cu privire la Școala Ibrianu și face cunoscut că nu se va putea obține aviz  

de la pompieri pentru instalația electric la Scoala Ibrianu … 

         Cine răspunde pentru Școala Cornești  ?! 

         Dl. Primar a fost contactat constructorul … 

         Dl.Victor DAN – face cunoscut ca nu sunt montate suficiente plăcuțe la capetele de stradă, 

astfel că, propune să se mai achiziționeze. 

         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, 

                      Florin    GHEORGHE                                      Gheorghiţa STAN 
 


