
PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  27.11.2020 

 

             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.255/25.11.2020 

şi a convocatorului înregistrat cu nr.12123/25.11.2020. 

             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 Radu STANCU,Carmen COSTACHE– consilier 

Compartimentul financiar contabilitate,doamna Elena-Mădălina MARE RUJOIU-compartiment 

achiziții publice și proiecte. 

             Dl. Radu STANCU – 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 rectificării bugetului local pentru anul 2020 , 

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

investiții publice pe surse de finanțare-iniţiator primar Radu STANCU; 

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

            2.- proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat după încheierea 

contractului de proiectare și execuție lucrări și a devizului general actualizat după încheierea 

contractului de proiectare și execuție al obiectivului de investiţie „Construire sediu administrativ 

al comunei Corneşti” pe surse de finanţare ,proiect finanţat prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală 2017-2020 - iniţiator primar Radu STANCU; 

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

            3.- proiect de hotărâre privind înregistrarea comunei Cornești în Sistemul naţional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar- iniţiator primar Radu 

STANCU; 

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

            4.- proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Cornești în  

Consiliul de Administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE CORNEȘTI pentru anul școlar 2020-2021 

- iniţiator primar Radu STANCU; 

            - Aviz consultativ : 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. 

De asemenea 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. Primar Radu STANCU 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. 



        Domnul Gheorghe IONIȚĂ –este președinte de ședință ales conform hotărârii consiliului 

local nr.42/20.11.2020 . 

        Se dă cuvântul secretarului general al comunei spre a  supune la vot procesul verbal al 

şedinţei anterioare în condițiile art.138 alin.(15).   

         Dl.Ion BURLACU solicită cuvântul și are de făcut propuneri , astfel ca procesul verbal să 

fie întocmit în timpul sedinței ,mai propune ca sedințele consiliului local să fie filmate având în 

vedere prevederile legii nr. 52/2003 privind transparența decizională.             

         Dl. Gabriel ION intervine și propune ca procesul verbal să fie citit.   

         Dl.primar – se pot filma sedințele consiliului local. 

         Doamna Crudu – foarte bine. 

         Nu mai sunt înscrieri la cuvant. 

        Supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare a fost aprobat cu  15 voturi pentru. 

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

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

pe anul 2020 și a anexei 3- Programul de investiții publice pe surse de finanțare și se da cuvântul 

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

ulterior acesta  solicitând  doamnei Carmen COSTACHE să prezinte materialele. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

         Dl.Ion BURLACU – ”să se explice fără numere de coduri , astfel ca să fie pe înțelesul 

tuturor”. 

         Doamna Ioana CRUDU – ”nu toți suntem contabili…” 

         Dl.Victor DAN-” trebuie să se știe de fiecare consilier”. 

         Dl.Gheorghe IONIȚĂ-”consilieri au obligația să știe să citească bugetul”. 

         Secretarul general solicită să i se acorde cuvântul pentru a face câteva precizări cu privire la 

atribuțiile și modul de lucru a comisilor de specialitate ale Consiliului local . 

        I se acordă cuvântul și face precizări cu privire la atribuțiile și modul de lucru a comisilor de 

specialitate ale Consiliului local. 

         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  anexei 2 -

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

surse de finanțare a fost aprobat cu  13 voturi pentru ,s-a abținut dl.Marian PUȚARU și dl. Florin 

GHEORGHE,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.44 /27.11.2020. 

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

Devizului general actualizat după încheierea contractului de proiectare și execuție lucrări și a 

devizului general actualizat după încheierea contractului de proiectare și execuție al obiectivului 

de investiţie „Construire sediu administrativ al comunei Corneşti” pe surse de finanţare ,proiect 

finanţat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și 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. 

          Dl.Florin GHEORGHE –” primul proiect de hotărâre pentru acest obiectiv este din 

13.03.2017,  și s-a votat astfel : 8 voturi pentru respectiv voturile consilierilor PSD și 7 voturi 

împotrivă cele ale consilierilor PNL . Să se îngroape securea războiului , deși în cei patru ani au 



fost numai piedici , a dorit să știe și colegii nou veniți.Este necesară o construcție nouă atât 

pentru cetățeni cât și pentru funcționari. 

         Doamna CRUDU –” trebuie să se continue lucrările” . 

         Dl.primar –”nu dorește să convingă pe nimeni”. 

         Dl.IONIȚĂ – ”nu s-au cunoscut date despre licitație,că este bine s-au rău , asta este…...” 

         Dl.Vasile ȘERBAN –” este clar că s-a licitat lucrarea …” 

         Dl.Ion BURLACU –” ce înseamnă 12 luni”. 

         Doamna RUJOIU –răspunede :3 luni proiectare și 9 luni execuție. 

         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 Devizului general actualizat după încheierea contractului de 

proiectare și execuție lucrări și a devizului general actualizat după încheierea contractului de 

proiectare și execuție al obiectivului de investiţie „Construire sediu administrativ al comunei 

Corneşti” pe surse de finanţare ,proiect finanţat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 

2017-2020 a fost aprobat cu  unanimitate de voturi pentru , proiectul de hotărâre devenind 

hotărârea nr.45 /27.11.2020.    

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

comunei Cornești în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând 

cardul bancar și 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. 

         Dl.primar –”să se încurejaze cețățenii să stea acasă și să rezolve problema  de acasă, este 

convins că bătranii îi vor ruga pe copii să facă acest lucru pentru ei”. 

         Doamna CRUDU – ”a mai fost o recomandare și în 2017”. 

         Dl.primar- ”acum chiar se impune”. 

         Doamna RUJOIU –” cetățenii își pot verifica impozitele”. 

         Dl.BURLACU – ”este un lucru bun sunt de recuperate 9 miliarde.Pentru data viitoare 

solicită situația restanțierilor pe fiecare sat, cu suma care trebuie încasată precum și numărul de 

executări silite efectuate.Sunt persoane care pot plătii impozitele și nu o fac.Se spune că nu sunt 

bani ,însă nu sunt colectați”. 

         Dl.IONIȚĂ-”SC Comcereal Bujoreanca are de plată un milliard,nu înțelege cum a dat la 

altă firmă , cum a obținut certificate de urbanism ..?!deasemenea la TEBA, dl.Dumitru Lucian 

are debite mari.” 

         Dl.BADEA – propune un avizier în fiecare sat cu datornici.  

         Dl.GHEORGHE-” este bine ,însă de ce să plătească comisionul primăria , să plătească 

contribuabilul ….” 

         Dl.IONESCU –”când va fi funcțional ?” 

         Dl.primar- ”se va lua ofertă bancară iar dacă va mai fi nevoie și va propune adoptarea și a 

unei hotărârii de consiliu local ”. 

         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 înregistrarea comunei Cornești în Sistemul naţional electronic de plată online a 

taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar a fost aprobat cu  unanimitate de voturi pentru, 

proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.46 /27.11.2020.   

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

reprezentanților Consiliului local Cornești în  Consiliul de Administrație al ȘCOLII 

GIMNAZIALE CORNEȘTI pentru anul școlar 2020-2021 și se da 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. 

         Dl. Gabriel ION -propune pe doamna Ioana CRUDU. 

         Doamna CRUDU propune pe dl.Ion BURLACU . 

         Dl.IONESCU - propune pe dl.Victor DAN. 

         Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

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

        Se supune la vot proiectul de hotărâre .Supuși individual la vot propunerile făcute au fost 

aprobate cu unanimitate de voturi.Ca urmare proiectul de hotărâre privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului local Cornești în  Consiliul de Administrație al ȘCOLII 

GIMNAZIALE CORNEȘTI pentru anul școlar 2020-2021  a fost aprobat cu unaminitate de  

voturi , devenind hotărârea nr.47/27.11.2020.     

         Doamna CRUDU – întreabă dacă anul acesta se mai fac pachete pentru  copii. 

         Dl. Primar răspunde :da.       

         Ordinea de zi fiind epuizată 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, 

                     Ioniță  GHEORGHE                                           Gheorghiţa STAN 

  

 
 


