
PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  09.07.2020 

 

             In sedinţa extraordinară convocată de îndată 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 extraordinară convocată de îndată în conformitate 

cu prevederile art.134 alin.(4) din OUG.nr.57/2019 prin dispoziţia primarului nr.145/08.07.2020 

şi a convocatorului înregistrat cu nr.6999 /08.07.2020. 

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

sunt prezenţi un număr de 8 consilieri, lipsesc nemotivat : dl. Victor DAN ,dl. Gheorghe 

IONIȚĂ , dl.Ciprin-Vasile STAN,dl.Marius STANCU,dl.Florian PĂUN.dl.Dragoș-Ionuț 

PESCARU și dl. Traian RĂDULESCU. 

            Se constată că este asigurat  cvorumul prevăzut de lege, necesar adoptării proiectului de 

hotărâre prevăzut la ordinea de zi.                        

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

Compartiment 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    pentru participarea la Programul privind sprijinirea eficienţei  

energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public pentru 

proiectul„Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public stradal în Comuna Cornești, 

județul Dâmbovița” - iniţiator primar Vasile Șerban; 

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

         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. 

         Președinte de ședință  este dl.Marin GHINEA ales conform hotărârii 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 pentru participarea la 

Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în 

infrastructura de iluminat public pentru proiectul„Modernizare și eficientizare sistem de iluminat 

public stradal în Comuna Cornești, județul Dâmbovița” - iniţiator primar Vasile ŞERBAN și se 

dă cuvântul pentru a prezenta 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 pentru participarea la Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării 

inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public pentru proiectul„Modernizare și 

eficientizare sistem de iluminat public stradal în Comuna Cornești, județul Dâmbovița”,a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi , proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.25 /09.07.2020.    

        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 

  

 

 

  

 
 


