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M I N U T A 

 

         Sedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Corneşti din data de  29.07.2020. 

 

         Prin dispoziţia nr.152/23.07.2020 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţă ordinară convocată în data  de 29.07.2020. 

        Consilierii locali au fost înștiințați prin convocatorul înregistrat cu nr.7521/23.07.2020. 

        Ședința s-a desfășurat în data de 29.07.2020 la sediul Consiliului local Cornești. 

         Ordinea de zi a sedinței : 

          1.- proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor 

financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul comunei CORNEȘTI, județul 

Dâmbovița- iniţiator primar Vasile ȘERBAN; 

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

        2.proiect de hotărâre  privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și  

secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.I / 2020  - iniţiator 

primar Vasile ȘERBAN; 

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

          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 

ȘERBAN; 

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

           4. proiect de hotărâre privind însușirea propuneri de concesionare formulată de 

doamnaValeria NEACȘU   - iniţiator primar Vasile ȘERBAN; 

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

5.Interpelări,întrebări ,petiții și alte probleme diverse. 

             Total consilieri în funcție: 15. 

             Total consilieri prezenţi: 15. 

 

        ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE: 

 

             1. - hotărârea nr. 26/29.07.2020 privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui 

ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul comunei CORNEȘTI, 

județul Dâmbovița; 

                 - au votat pentru: 14 consilieri.  

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- 1 consilier 

       2. - hotărârea nr. 27/29.07.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de  

funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.I / 

2020  ; 



                 - au votat pentru: 8 consilieri - doamna Maria STAN,dl.Marin GHINEA, doamna Ioana 

CRUDU, dl.Ion STOICA, dl.Daniel GRIGORE, dl.Ion BURLACU dl.Ion CRISTEA, dl.Florin 

GHEORGHE. 

      - au votat împotrivă:  -7 consilieri ,respectiv dl. Victor DAN dl.Gheorghe IONIȚĂ, 

dl.Ciprian-Vasile STAN, dl.Dragoș-Ionuț PESCARU, Florian PĂUN ,dl.Marius STANCU , dl. 

Traian RĂDULESCU; 

                 - abțineri:  

              3. - hotărârea nr. 28/29.07.2020 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public 

al comunei Cornești,județul Dâmbovița a terenului în suprafață de 3319 mp  ; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri.  

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:-  consilier 

               4. - hotărârea nr. 29/29.07.2020 privind însușirea propuneri de concesionare formulată 

de doamnaValeria NEACȘU; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri.  

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:-  consilier 

 

             Minuta va fi afișată la sediul Consiliului Local și pe site-ul instituției în conformitate cu 

prevederile art.11 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională ,republicată cu 

modificările și completările ulterioare. 
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