
 

 

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  28.12.2020 

 

            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.284/22.12.2020 şi a 

convocatorului înregistrat cu nr. 13256/22.12.2020. 

            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, Elena CHIRIȚĂ– consilier 

Compartimentul financiar contabilitate, dl.Gheorghe-Bogdan GUȚĂ-consilier compartiment 

urbanism. 

            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 pentru validarea dispoziţiei primarului comunei nr. 278/10.12.2020 

privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în trimestrul IV 

pentru anul 2020- iniţiator primar Radu STANCU; 

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

             2.proiect de hotărâre pentru validarea dispoziţiei primarului comunei nr.283 /21.12.2020 

privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în trimestrul IV 

pentru anul 2020- iniţiator primar Radu STANCU; 

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

              3.- proiect de hotărâre  privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare 

și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.III / 2020. 

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

              4.- proiect de hotărâre  privind alocarea de la bugetul local a  unor fonduri pentru 

Parohia Ibrianu - iniţiator primar Radu STANCU; 

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

              5.- proiect de hotărâre privind  organizarea  reţelei şcolare pentru anul şcolar  2021-2022 

 - iniţiator primar Radu STANCU; 

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

             6.- proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului  „Amenajare teren de minifotbal  în comuna Corneşti, judetul Dâmboviţa” după 

reevaluarea financiară - iniţiator primar Radu STANCU; 
                - Aviz consultativ : comisia nr.1,comisia nr.2,comisia nr.3. 

              7.- proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu ”CONSTRUIRE 

SALA DE SPORT ȘCOLARĂ PROIECT TIP ÎN COMUNA CORNEȘTI,SATUL CORNEȘTI, 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”- iniţiator primar Radu STANCU 

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



            8.-  proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale ,a Temei de proiectare şi  

întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajare centru sat Postârnacu comuna Corneşti 

județul Dâmboviţa” ”- iniţiator primar Radu STANCU 

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

               9. -Interpelări,întrebări ,petiții și alte probleme diverse. 

        Dl.Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de  hotărârii: 

        1.-  proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a  unor fonduri  bisericilor de pe 

raza comunei Cornești; - iniţiator primar Radu STANCU; 

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

        2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 - ștatul de funcții ale comunei Cornești 

județul Dâmbovița- iniţiator primar Radu STANCU; 

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

          3.proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului comunei Cornești , judeţul  

Dâmbovița-iniţiator primar Radu STANCU; 

          4. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii nr.15/29.04.2020  

privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021-iniţiator primar 

Radu STANCU. 

         Secretarul general  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 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.Radu STANCU supune la vot proiectul ordinii de zi. 

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

          Proiectul ordinii de zi initial fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

          Se crează dezordine având în vedere nemulțumirea unor consilieri cu privire la 

suplimentarea ordinii de zi . 

         Astfel dl.primar supune la vot individual punctele propuse suplimentar cu motivarea 

necesității includerii acestora pentru pct.1 având în vedere disponibilitatea unor sume în buget la 

această dată  sume ,care dacă sunt înregistrate ca excedent pentru anul bugetar 2021 sumele ce 

urmează a fi alocate de AJFP Dâmbovița și Consiliul județean Dâmbovița pentru anul 2021  ar fi 

diminuate  iar cu privire la  pct.4 conform art. 491 alin.3 din Codul fiscal  indexare se face cu cel 

putin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercitiului bugetar, altfel nivelurile maxime 

prevăzute de cod fiind indexate si vor fi mai mici decât cele pentru anul 2020. 

         Se abțin cu privire la punctul l din ordinea suplimentară dl.ION Gabriel,Florin 

GHEORGHE ,Ion BURLACU . 

          Sunt împotriva suplimentării ordinii de zi cu punctul 2 : Ion BURLACU, Ioana CRUDU, 

Ion CRISTEA, Gabriel ION, Adrian –Constantin ION  și se abțin dl.Marian PUȚARU, Vasile 

ȘERBAN și Florin GHEORGHE. 

          Sunt împotriva suplimentării cu pct.3 din ordinea suplimentară dl. Ion BURLACU , 

doamna Ioana CRUDU, Ion CRISTEA, Gabriel ION, Adrian –Constantin ION și se abțin  

dl.Marian PUȚARU, dl.Vasile ȘERBAN și dl.Florin GHEORGHE. 

         Punctul 4 din ordinea de zi este aprobat cu unanimitate de voturi. 

         Ca urmare a votului proiectul ordinii de zi inițial se suplimentează cu: 

1. proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a  unor fonduri  bisericilor de pe raza 

comunei Cornești și cu, 



2. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii nr.15/29.04.2020 privind 

indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021. 

         Președinte de ședintă este dl.Gheorghe IONIȚĂ 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).         

        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 pentru validarea dispoziţiei 

primarului comunei nr. 278/10.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, 

judeţul Dâmboviţa în trimestrul IV pentru anul 2020 și se dă cuvântul  să prezinte proiectul de 

hotărâre însoțit de documentele de prezentare și motivare inițiatorului acesta solicitând  doamnei 

Elena Chiriță -consilier compartiment financiar contabilitate  să facă precizări. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

         Doamna Crudu - Doamna Crudu -sunt bani pentru indemnizații și asistenții personali și 

pentru luna viitoare? 

         Doamna Chiriță –plățile sunt la zi iar pentru luna decembrie plățile se fac în luna ianuerie 

2021.   

         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 pentru validarea dispoziţiei primarului comunei nr. 278/10.12.2020 privind rectificarea 

bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în trimestrul IV pentru anul 2020 ,a fost 

aprobat cu unanimitate voturi pentru , proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.48 

/28.12.2020.    

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre pentru validarea dispoziţiei 

primarului comunei nr.283 /21.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, 

judeţul Dâmboviţa în trimestrul IV pentru anul 2020- iniţiator primar Radu STANCU, se dă 

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

motivare ulterior, acesta solicitând  doamnei Elena Chiriță -consilier compartiment financiar 

contabilitate  să facă precizări. 

          Se solicită înscrieri la cuvânt. 

          Doamna CRUDU- despre ce pod este vorba? 

          Doamna CHIRIȚĂ – pod Ungureni , dacă se va putea realiza. 

          Dl.BURLACU  întreabă ce înseamnă cehltuieli de funcționare . 

          Doamna CHIRIȚĂ – energie electrică, gaze ,furnituri de birou, etc….. 

          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 validarea dispoziţiei primarului comunei nr.283 /21.12.2020 privind rectificarea 

bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în trimestrul IV pentru anul 2020- 

iniţiator primar Radu STANCU a fost aprobat cu unainitate de voturi pentru,  proiectul de 

hotărâre devenind hotărârea nr.49 /28.12.2020.    

        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.III / 2020, se dă cuvântul pentru a prezenta proiectul de hotărâre 

însoțit de documentele de prezentare și motivare inițiatorului acesta solicitând  doamnei Elena 

Chiriță -consilier compartiment financiar contabilitate  să facă precizări. 

         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 execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de 

dezvoltare ale bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.III / 2020, a fost aprobat cu 14 

voturi pentru și un vot împotrivă cel al domnului Adrian CRĂCIUN,proiectul de hotărâre 

devenind hotărârea nr.50/28.12.2020.    

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

bugetul local a  unor fonduri pentru Parohia Ibrianu - iniţiator primar Radu STANCU, 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.BURLACU – banii sunt din fondurile pentru anul 2021 ? 

         Dl.primar – nu din bugetul anului 2020.  

         Dl.GHEORGHE  - dacă sunt foarte bine…… 

         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 alocarea de la bugetul local a  unor fonduri pentru Parohia Ibrianu - iniţiator 

primar Radu STANCU a fost aprobat cu unainitate de voturi, proiectul de hotărâre devenind 

hotărârea nr.51 /28.12.2020.    

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

reţelei şcolare pentru anul şcolar  2021-2022 - iniţiator primar Radu STANCU, 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. 

         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  organizarea  reţelei şcolare pentru anul şcolar  2021-2022 a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.52 /28.12.2020.    

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

indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului  „Amenajare teren de minifotbal  în 

comuna Corneşti, judetul Dâmboviţa” după reevaluarea financiară - iniţiator primar Radu 

STANCU, 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. GHEORGHE Florin – se bucură că se continuă niște proiecte ,îl interesează când va fi 

gata. 



        Dl.primar – în termenul prevăzut în contract ,după ce va scoate pe SEAP . 

        Dl.ION Gabriel – de unde este finanțarea , se bagă atâțea bani în el , personal se va abține 

de la vot. 

        Dl.BURLACU -este teren de fotbal ,teren de sport și sală de sport …poate era mai bine să 

se facă și  în alte sate…... 

          Dl.primar -nu se poate muta locația dacă consiliul dorește să-l continue bine dacă nu , cum 

consideră consiliul …..  

         Dl.MATEI – ce se va întâmpla cu construcția existentă? 

         Dl.primar va rămâne asa. 

         Dl. Daniel CRISTEA în prezent joacă fotbal în comuna Finta , și ar dori să facă acest lucru 

la Cornești. 

         Dl.BADEA la valoarea prezentată se mai adaugă o altă valoare ? 

         Dl.primar valoarea prezentată este valoarea de execuție la gata. 

         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 indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului  „Amenajare 

teren de minifotbal  în comuna Corneşti, judetul Dâmboviţa” după reevaluarea financiară - a fost 

aprobat cu  14 voturi pentru și o abținere din partea dlui Gabriel ION, proiectul de hotărâre 

devenind hotărârea nr.53 /28.12.2020.    

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

Planului Urbanistic de detaliu –” CONSTRUIRE SALA DE SPORT ȘCOLARĂ PROIECT TIP 

ÎN COMUNA CORNEȘTI,SATUL CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”- iniţiator primar 

Radu STANCU, se dă cuvantul să prezinte proiectul de hotărâre însoțit de documentele de 

prezentare și motivare inițiatorului și se solicită intervenția dlui consilier de Compartimentul de 

urbanism pentru mai face câteva precizări. 

         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 Planului Urbanistic de detaliu –” CONSTRUIRE SALA DE SPORT 

ȘCOLARĂ PROIECT TIP ÎN COMUNA CORNEȘTI,SATUL CORNEȘTI, JUDEȚUL 

DÂMBOVIȚA” a fost aprobat cu unainitate de voturi, proiectul de hotărâre devenind hotărârea 

nr.54 /28.12.2020.    

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

conceptuale ,a Temei de proiectare şi  întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajare 

centru sat Postârnacu comuna Corneşti județul Dâmboviţa”- iniţiator primar Radu STANCU, 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.BURLACU – în ce constă și din ce surse ? se vor aduce la cunoștiință cheltuielile? 

        Dl.primar- răspuns:întocmirea documentațiilor nu este pe gustul său însă fiind în zona 

drumului național nu se poate altfel iar finanțarea va fi din bugetul local . 



        Dl.ION Adrian-Constantin -la centru de buletine s-a făcut ? de ce s-a astupat șantul de 

scurgere ,este direct interesat poate fi inundat….. 

        Dl.primar: va fi introdusă o țeavă de scurgere , terenul a fost adus la cota 0, rigolele sunt 

prea ridicate…… 

         Dl.MATEI solicită cuvântul și face cunoscut că a circulat în toată țara ,de ce nu se face  

Centrul satului total ?! 

         Dl.primar în anul 2017 s-a depus o cerere pentru amenajare centru , însă doar atât.Urmează 

să se facă. 

         Dl.ȘERBAN – a fost depus și pentru centru cultural cerere . 

         Doamna Crudu – pentru la Cornești s-a făcut documentație? 

         Dl.primar – nu deoarece este doar o amenajare și nu este pe Drum național. 

         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 Notei conceptuale ,a Temei de proiectare şi  întocmirea Studiului de 

Fezabilitate pentru „Amenajare centru sat Postârnacu comuna Corneşti județul Dâmboviţa” 

a fost aprobat cu unainitate de voturi, proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.55 /28.12.2020.    

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

bugetul local a  unor fonduri  bisericilor de pe raza comunei Cornești- iniţiator primar Radu 

STANCU, 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.Gheorghe –dacă se dau la toate bisericile este bine…. 

         Dl.primar – da ,se dau la toate dacă solicită ….. 

         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 alocarea de la bugetul local a  unor fonduri  bisericilor de pe raza comunei 

Cornești a fost aprobat cu 14 voturi pentru și o abținere din partea dlui Gabriel ION , proiectul de 

hotărâre devenind hotărârea nr.56 /28.12.2020.    

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

modificarea Hotărârii nr.15/29.04.2020 privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul fiscal 2021-iniţiator primar Radu STANCU, 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. 

         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 completarea și modificarea Hotărârii nr.15/29.04.2020 privind indexarea 

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021 a fost aprobat cu unainitate de 

voturi, proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.57 /28.12.2020.    

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

         Dl.STUPARU –propune repartizarea pe zone a consilierilor și afișarea numerelor de 

telefon ale acestora având în vedere că sunt 15 consilieri, pentru a răspunde la solicitările 



cetățenilor , pentru că personal este sunat foarte mult la telefon ,mai ales că nu sunt acoperite 

cele trei sate .  

         Dl.Gabriel ION – să se aleagă delegați sătești. 

         Doamna CRUDU – poliția nu cunoaște care este strada Nucilor conform nomenclatorului . 

         Dl.primar se va pune la dispoziție nomencalatorul. 

         Dl.PUȚARU-prețuri prea mari la Sc Raja pentru branșare….. 

         Dl.primar – este o problemă cu RAJA  ptr. Că nu suntem în ADI Dâmbovița nu putem să 

accesăm POIM .Urmează să discute posibilitatea ieșiri din ADI Canal Constanța și să ne asociem 

la Dâmbovița. 

         Dl.ȘERBAN –trebuie discutat cu RAJA  pentru că și ei au accesat POIM. 

         Dl.BURLACU – a fost informat că s-au adus 30 de tomberoane,cui au fost date?speră că 

fără culoare politică…..În anul 2021 după aprobarea bugetului ,va solicit  lunar să se spună cum 

sunt cheltuiți bani și nu pe coduri…... 

         Dl.Primar răspunde:nu au fost distribuite. 

         Dl.Florin GHEORGHE – ”în Cătunu avem 2 campioni Mihai Robert și Badea …. să se 

prevadă în buget sume pentru burse . 

         Dl.primar – nu știe de ce nu s-a aprobat. 

         Secretarul precizează că urmează să se supună atenției  Consiliului Local  un proiect de 

hotărâre pentru burse școlare. 

         Dl.GHEORGHE Florin- ”să se cumpere tomberoane dacă este excedent de bani…” 

         Cu privire la tomberoane dl.primar mai precizează că nu se pot cumpăra pentru că avem 

datorii mari la ADI deseuri. 

         Dl.primar bani se duc pe datori iar tomberoanele primte vor fi distribuite la școli. 

         Dl.DAN – este de acord cu ce a propus dl.GHEORGHE însă ar dori să știe dacă există o 

evidență cu tomberoanele distribuite….problemea este foarte importantă. 

         Discuțiile degenerază, secretarul general solicită dlui presedinte de sedință să restabilească 

ordinea pentru că nu poate să consemneze discuțiile. 

         Dl.Ionescu-are trei probleme: 1.- ”fonduri europene….nu s-a auzit nimic ,indiferent pe cine 

contactăm să-l căutăm pe cel care ne înscrie pe traiectorie…. 

2.-pubelă pentru cimitir Postârnac; 

 3.-amenajarea centrului satului Postârnac să fie din fonduri europene”. 

         Dl.primar- în anul 2021 se va da drumul la programe din fonduri europene,facem parte din 

GAL  ,sau vom încerca obținerea de fonduri de la Compania Națională de investiții. 

         Dl.ION Adrian-Constantin- solicită să se rezolve  denivelările și gropile ,ex.str. Magnoliei 

dar și pe alte străzi. 

          Dl.primar a solicitat deja la firma constructoare acest lucru și până acum nimic, ba mai 

mult a fost comunicată o adresă prin care se calculase o datorie de 800000 lei și nici vorbă de 

remedierea lucrărilor ,ba chiar a primit amenințări de la aceștia. 

         Dl.BADEA – remedierea cu firme terțe și recuperarea din garanție. 

         Dl.CRĂCIUN – trei probleme :informații cu privire executările silite , la datoria publică 

,situația indemnizațiilor la persoanele cu handicap și a asistenților personali , administrarea 

pășuni Ibrianu de la închiriere și până în prezent și dacă s-au achitat obligațiile din contract. 

         Dl.BURLACU –la Grădinița Postârnac porțile sunt deschise mereu  i-a spus dlui director 

despre acest fapt și la trimis la primărie, propune montarea de camere de luat vederi. 

         ION Gabriel- ideea de la Ungureni cu tomberonul pentru gunoi este bună și așa ar trebui 

făcut și la alte sate. 



         Dl.primar – pentru colectare gunoi urmează să facă placă betonată cu gard. 

         Dl.CRISTEA – în satul Crivăț sunt depozitate gunoaie …. 

         Dl.primar- știe va lua măsuri. 

         Dl.BADEA – situația este critică și pe linia Morii. 

         Dl.ȘERBAN – este drum județean și nu se poate face amenajare decât de aceștia. 

         Dl.ION –se dă drumul la canalizare ? 

         Dl.primar – nu se știe prea multe. 

         Dl.MATEI Constatin- solicită domnilor consilieri să lase orgoliile să se facă tot ce este 

viabil pentru comună ,cu toți să pună umărul la treabă. 

         Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

         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, 

                      Gheorghe IONIȚĂ                                            Gheorghiţa STAN 

  
 


