
 

 

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  29.07.2020 

 

             In sedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Corneşti , judeţul Dâmboviţa. 

            Sedinţa este deschisă de secretarul general 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.152/23.07.2020 şi a 

convocatorului înregistrat cu nr.7521/23.07.2020. 

             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. 

             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 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. 

Secretarul face cunoscut consiliului local ca sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 

136, alin.(8) iar proiectele de hotărârii pot fi supuse dezbaterii. 

Deasemnea se amintește consilierilor locali prevederile art.228, alin.(1) în sensul că sunt 

obligați de a anunța la începutul ședinței consiliului local dacă există un interes personal pe care 

îl au la adoptarea unor hotărârii, anunț care se consemnează în procesul verbal al ședinței. 

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 ședintă este dl.Marin GHINEA conform hotărârii Consiliului local  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 8(opt)voturi pentru, 

voturi ale consilierilor prezenți la sedința convocată de îndată din data de 09.07.2020. 

         Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  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 ŞERBAN,se 

dă cuvântul  să prezinte proiectul de hotărâre însoțit de documentele de prezentare și motivare 

inițiatorului. 

         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  aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru 

plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul comunei CORNEȘTI, județul Dâmbovița,a fost 

aprobat cu 14 voturi pentru , s-a abținut de la vot dl.Florian PĂUN ,proiectul de hotărâre 

devenind hotărârea nr.26 /29.07.2020.    

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  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  inițiator –dl.Vasile ȘERBAN , se dă cuvântul 

inițiatorului să prezinte proiectul de hotărâre însoțit de documentele de prezentare și motivare 

ulterior, acesta solicitând  doamnei Carmen COSTACHE-consilier compartiment financiar 

contabilitate  să facă precizări. 

          Se solicită înscrieri la cuvânt 

         Dl.IONIȚĂ- la plăți este înscrisă suma de 2544 mii lei ,trebuie să prezinte detaliat pe ce  

s-au cheltuit bani … 

         Carmen COSTACHE –explică pe capitole. 

         Dl.IONIȚĂ-în suma de 520 mii lei este inclus și trasportul ? 

         Carmen COSTACHE- nu este inclus ,decontarea transportului este la cap . 51. 

         Dl.IONIȚĂ – întreabă care este suma care urmează să fie primita de la PNDL pentru 

Școala Ibrianu , având în vedere că obiectivul nu este gata, nu s-a efectuat instalația 

electrică……. 

         Carmen COSTACHE- suma aproximativă este de 500 mii lei , s-a făcut solicitarea pentru o  

o parte, însă nu s-au primit banii. 

        Dl.IONIȚĂ- la cap 67 – ce cuprinde …..suma este de 776 mii lei … 

         Carmen Costache – la acest capitol sunt cuprinse cheltuieli asociate , respectiv cheltuieli 

pentru cultură , sport și religie , dar  nu numai, cu o precizare că s-a plătit eronat diriginetele de 

șantier  pentru Școala Ibrianu  urmând,  să se regleze printr-o operațiune contabilă acest lucru. 

        Dl.IONIȚĂ -cu privire la suma de 154 mii lei – ce reprezintă ? 

         Carmen Costache – reprezintă plata dosarelor de executare la ADI deseuri în sumă de 86 

mii lei precum și rambursarea de împrumut pentru canalizare în sumă de 64 mii lei. 

         Dl.IONIȚĂ -  cu privire la canalizare întreabă dacă contribuția primăriei de 25 % din 

contractual de finanțare cu AFM este plătită? 

         Carmen COSTACHE - suma rămasă de plată este mică , reprezentând cheltuială 

neeligibilă. 



         Dl.IONIȚĂ- ce se întâmplă și cu suprafața donată de firma Ilfort …având în vedere că era 

condiționată de executarea stație de epurare ….. cu donația trebuia să se acopere impozitul….să 

se spună corect de ce nu s-a luat nici o măsură ……… 

         Dl.primar – din cauza consilierilor PNL nu s-a aprobat proiectul de canalizare pentru satele 

Frasinu și Postârnac… 

          Discuțiile degenerează ,se ridică tonul …..se solicită să se înceteze cu discuțiile care nu au 

legatură cu materialul în dezbatere……..iar după un timp lucrurile intră în normal. 

         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 execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de 

dezvoltare ale bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.I / 2020  a fost aprobat cu 8 

(opt)voturi pentru,au votat pentru  doamna Maria STAN,dl.Marin GHINEA, doamna Ioana 

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

GHEORGHE  și  7 (șapte) voturi împotrivă dl. Victor DAN, dl.Gheorghe IONIȚĂ, dl.Ciprian-

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

RĂDULESCU, proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.27 /29.07.2020.    

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  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, se dă cuvantul pentru a prezenta 

proiectul de hotărâre însoțit de documentele de prezentare și motivare inițiatorului. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

         Dl.Marin GHINEA – este bine să se reglementeze situația bisericii Cornești.  

         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 trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Cornești,județul 

Dâmbovița a terenului în suprafață de 3319 mp  ,a fost aprobat cu unanimitate de voturi,proiectul 

de hotărâre devenind hotărârea nr.28 /29.07.2020.    

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

propuneri de concesionare formulată de doamnaValeria NEACȘU   - iniţiator primar Vasile 

ȘERBAN, se dă cuvantul să prezinte proiectul de hotărâre însoțit de documentele de prezentare 

și motivare inițiatorului. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

         Dl. Florin GHEORGHE –este bine , este vorba de centrul fostei comuni Cătunu ,poate se 

dorește să se investească din partea concesionarilor. 

         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 însușirea propuneri de concesionare formulată de doamnaValeria NEACȘU  ,a 

fost aprobat cu unainitate de voturi,proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.29 /29.07.2020.    

         Se trece la  punctul : Interpelări,întrebări ,petiții și alte probleme diverse. 



         Dl.IONIȚĂ –solicită cuvântul și solicită să fie informați cu privire la proiectul de 

modernizare iluminat stradal …..costuri de 6 miliarde …iar pentru terenul de minifotbal nu avem 

bani ?!....... 

         Consilierii PSD încep să părăsească sala de sedință…  

         Președintele de ședință mulțumește domnilor consilieri prezenți la dezbaterile ședinței și 

declară închise lucrările ședinței. 

         Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     

      

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           

                                                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                      Marin  GHINEA                                                Gheorghiţa STAN 

  

 

 

  

 

 
 

 


