
PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  13.01.2021 

 

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

            Sedinţa este deschisă de secretarul general al 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.5/07.01.2021 şi a 

convocatorului înregistrat cu nr.167/07.01.2021. 

             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, Elena-Mădălina MARE RUJOIU- consilier 

Compartiment achiziții și proiecte ,participă în calitate de invitați doamna Claudia GILIA-PSD, 

dl.Plăiașu Gabriel-deputat PNL  și dl.Marin BĂRBOIU-PSD. 

                  Dl.Radu STANCU– primarul comunei Corneşti  judeţul Dâmboviţa  este invitat ca în 

conformitate cu prevederile art.135 alin.(7)din Ordonaanța de Urgența a Guvernului  nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, să supună spre aprobare proiectul  ordinii de zi :     

           1.-  Raport în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap în comuna Corneşti, judetul Dâmboviţa pe semestrul II 2020; 

           2.- proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local 

pentru anul 2021 în vederea repartizării orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile  

beneficiare de ajutor social - iniţiator primar Radu STANCU; 

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

           3.- proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între comuna 

Corneşti,- judeţul Dâmboviţa comuna Dobra, judeţul Dâmboviţa , comuna Cornăţelu, judeţul 

Dâmboviţa , comuna Finta, judeţul Dâmboviţa ,comuna Bilciureşti , judeţul Damboviţa,  pentru 

realizarea investiţiei “ÎNFIINŢARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUŢIE ’ A GAZELOR 

NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI, SAT BUJOREANCA JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” - 

iniţiator primar Radu STANCU . 

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

          4.- proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentațiilor tehnico-economice 

pentru investiția”Amenajare  trotuare, spații verzi ,in zona drumului communal DC 34 sat 

Cornești comuna Corneşti județul Dâmboviţa”- iniţiator primar Radu STANCU; 

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

          5.- Raport privind  activitatea  de soluţionare a petiţiilor conform O.G. nr. 27/2002 si a 

legii nr. 233/2002 privind aprobarea OG nr. 27/2002 ,  semestrul II din anul 2020; 

         6.- proiect de hotărâre  privind alegerea Viceprimarului comunei Cornești , judeţul 

Dâmbovița-iniţiator primar Radu STANCU; 

           - Aviz consultativ : comisia nr.2. 

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

         Se propune suplimentarea ordinii de zi cu : 

         1.- proiectul de hotărârea privind aprobarea completării art.20 din Statutul –cadru al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța. 

 



 

        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 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. 

         Ca urmare a votului proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu unanimitate de voturi.             

        Supusă la vot propunerea de a suplimenta ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi pentru 

și trei abțineri.S-au abținut dl.Ion BURLACU , dl.Florin GHEORGHE și dl.Gabriel ION. 

        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 unanimitate de voturi . 

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

Viceprimarului comunei Cornești ,judeţul Dâmbovița-iniţiator primar Radu STANCU, și se dă 

cuvântul să prezinte proiectul de hotărâre  inițiatorului. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

         Dl.IONIȚĂ – solicită să se facă propuneri pentru alegerea viceprimarului comunei . 

         Dl.Victor DAN–propune pe dl.Gheorghe IONIȚĂ. 

         Dl. Florin GHEORGHE  propune pe dl. Marin Nicolae BADEA. 

         Dl. Constantin-Adrian ION propune pe dl.Ion STUPARU. 

         Dl. Marin Nicolae BADEA -nu dorește să candideze. 

         Se i-a o pauză pentru completarea buletinelor de vot. 

         Ca modalitate de vot se propune : 

                 - fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor 

candidaților  propuși , urmând să fie barat cu o linie orizontală numele candidatului pe care 

consilierul nu dorește să îl aleagă. 

         Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi . 

         După efectuarea votării secrete s-au înregistrat următoarele rezultate : 

         Dl. Gheorghe IONIȚA a obtinut un număr de 9(nouă) voturi pentru . 

         Dl.Ion STUPARU a obtinut un număr de 6(șase) voturi pentru . 

         Dl. Marin-Nicolae BADEA -nu a înregistrat nici un vot . 

         Ca urmare a rezultatului constatat în urma exercitării votului secret , este declarat ales 

viceprimar al comunei Cornești dl. Gheorghe IONIȚA, fiind întrunite condițiile  prevăzute de  

art.152 alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,cu modificările si completările ulterioare în sensul că s-a întrunit o majoritate 

absolută astfel ,proiectul de hotărârea privind alegerea viceprimarului comunei Cornești judeţul 

Dâmbovița devenind hotărârea nr.1/ 13.01.2021 . 

          Dl.Florin GHEORGHE – solicită din partea primarului si viceprimarului” să-si schimbe 

caracterul față de toți salariații primăriei , nu așa se lucrează cu oamenii ….” se crează dezordine, 

mai multi consilieri vorbesc deodată. 



           Doamna Ioana CRUDU – de asemenea solicită schimbarea atitudinii față de tot personalul 

primăriei ……... 

           Dl.Victor  DAN – care este atitudinea ??? 

           Mai mulți consilieri vorbesc deodată și se ridică tonul…. 

           Doamna Claudia GILIA- solicită cuvântul –este atașată de această comună este dificil și 

greu de înțeles acest lucru a discutat cu colegii de partid ,este o recomandare, acești au dat votul 

de încredere, să se lase disputele și orgoliile personale ……...este garantul  și-a pus obrazul 

……politica este arta compromisului …să nu se mai judece colegii …votul este personal secret 

și asumat.Să facă lucruri bune pentru comună, să fie înțelegere, să se găsească soluții să lucreze 

împreună fără orgolii personale…să se facă lucruri bune pentru comună, este o rugăminte și 

pentru colegii de la PRO ROMANIA și pentru colegii de la PSD  să lase orgoliile persoanle și să 

se scoată în evidență lucrurile bune pentru oameni, pentru că de aceea au fost aleși…….. 

          Doamna CRUDU – mulțumește doamnei GILIA pentru  că a fost alături de copii de la 

Școala Cornești. 

          Dl.PLĂIAȘU- solicită cuvântul – este onorat că a fost invitat la această ședință este de 

acord cu ce a spus colega ,vor fi provocări de natură administrativă, ținta este să se promoveze 

proiecte pentru comună…orgoliile nu trebuie să existe, acelea trebuie să rămână la ușă.Și la nivel 

județean consilierii sunt parteneri, sunt într-un dialog, este greu  și trebuie să fie stăpâniți de 

dragul interesului grupului să se cedeze cu onestitate …..solicită să se țină cont ca se poate cont 

pe ajutorul dumnealui.Nu sunt utile disputele dorește succes viceprimarului , există animozități  

ține de temperament…crede că se poate merge înainte și să se realizeze obiective. 

         Dl.BĂRBOIU – îi cunoaște pe marea majoritate a consilierilor  și îi apreciază trebuie 

diplomație , încredere și transparență vis-à-vis de proiectele propuse .Este alături de comună , 

părerile ,sugestiile le face în folosul bunului mers al administrației… dorește succes….. 

         Dl.primar –este foarte greu poate doar să spună fără cuvinte mari ca este un prim pas către 

normalitate, o să ducă la bun sfârșit proiectele începute , va fi înțelegător,va încerca să facă tot ce 

poate pentru bunul mers. 

         Nu mai sunt înscrieri la cuvânt . 

        Se trece la punctul 1 din ordinea de zi :Raport în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în comuna Corneşti, judetul Dâmboviţa pe 

semestrul II 2020 și se dă cuvântul pentru al prezenta doamnei Ileana OPREA. 

        Având în vedere solicitarea dlui Adrian CRĂCIUN din sedința din 28.12.2020 se 

înmânează situația indemnizațiilor la persoanele cu handicap și a asistenților personali. 

        După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 

        Cu unanimitate de voturi Raport în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap în comuna Corneşti județul Dâmboviţa pe semestrul II 2020 

este însușit de consiliul local. 

       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:- proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de 

acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021 în vederea repartizării orelor de muncă 

persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, și se dă cuvântul 

iniţiatorului.         

        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 de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021 în 

vederea repartizării orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de 

ajutor social,a fost aprobat cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre devenind hotărârea 

nr.2 /13.01.2021.    

          Dl,STUPARU –întreabă ”cine îi cheamă la muncă…..?” 

          Răspuns – asistentul social ,cheamă persoanele apte de muncă din familia respectivă care 

au mai mult de 16 ani. 

          Dl.BURLACU – întreabă câte persoane sunt apte de muncă din beneficiari de ajutor 

social.Să se informeze la sedința următoare . 

          Dl. Florin GHEORGHE –”dacă bugetul permite să se aducă persoane să îngrijească 

comuna”. 

          Dl.primar a folosit beneficiari de ajutor social la strângerea gunoaielor. 

          Dl. BADEA – un caz social este cazul MANOLACHE de la Cătunu. 

          Doamna OPREA – este cunoscut cazul si de către DGASPC Dâmbovița, copilul a fost 

reintegrate în familie, a fost de nenumărate ori la familie, dl.MANOLACHE este destul de 

necooperant. 

          Dl.primar o să se facă o nouă anchetă socială. 

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

         Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

         Se supune la vot proiectul de hotărâre .Ca urmare a votului se constată că proiectul de  

hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021 în 

vederea repartizării orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de 

ajutor social, a fost aprobat cu unanimitate de voturi pentru, proiectul de hotărâre devenind 

hotărârea nr.3 /13.01.2021.    

        Se trece la punctul 3 din ordinea de zi : proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii 

unui acord de parteneriat între comuna Corneşti,- judeţul Dâmboviţa comuna Dobra, judeţul 

Dâmboviţa , comuna Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa , comuna Finta, judeţul Dâmboviţa ,comuna 

Bilciureşti , judeţul Damboviţa,  pentru realizarea investiţiei “ÎNFIINŢARE SISTEM 

INTELIGENT DE DISTRIBUŢIE ’ A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI, 

SAT BUJOREANCA JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”  și se dă cunvântul iniţiatorului. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

         Dl.primar subliniază că asocierea se face pentru ca împreună să se acceseze fonduri 

nerembursabile. 

         Dl.PUȚARU nu este mai bine să acceseze fiecare ? iar pentru Cojasca să se asocieze cu 

Butimanu ?! 

         Dl.primar nu trebuie sa fie mai mult de 300 de consumatori și așa au fost stabilite zonele. 

         Dl.PUTARU – de unde vin gazele ? nu este mai bine să se facă un studiu ?...... 

         Dl.primar –numai așa se obține finanțare …. 

         Dl.ȘERBAN – este depus proiect – nu s-a putut racorda pentru că nu au existat decât 2 

cererii iar francezul a considerat că nu se justifică cheltuiala. 

        Domnul primar – acum există o singura soluție să ne asociem având în vedere că  FDI-ul s-a 

dizolvat, iar soluția cu racordarea va veni din partea proiectantului. 

          Dl. Serban să se folosească documentația care deja există respectiv, studiul de oportunitate 

iar racordare să se facă la SRM-ul de la Crivăț. 



         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 încheierii unui acord de parteneriat între comuna Corneşti,- judeţul 

Dâmboviţa comuna Dobra, judeţul Dâmboviţa , comuna Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa , comuna 

Finta, judeţul Dâmboviţa ,comuna Bilciureşti , judeţul Damboviţa,  pentru realizarea investiţiei 

“ÎNFIINŢARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUŢIE ’ A GAZELOR NATURALE ÎN 

COMUNA CORNEȘTI, SAT BUJOREANCA JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” a  fost aprobat cu 

unanimitate de  voturi pentru , proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.4 /13.01.2021.    

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

întocmirii documentațiilor tehnico-economice pentru investiția”Amenajare  trotuare, spații verzi 

în zona drumului comunal DC 34 sat Cornești comuna Corneşti județul Dâmboviţa”- 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.PUȚARU unde este porțiunea de drum ?! 

         Dl.primar în față la buletine… 

         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 întocmirii documentațiilor tehnico-economice pentru 

investiția”Amenajare  trotuare, spații verzi ,in zona drumului comunal DC 34 sat Cornești 

comuna Corneşti județul Dâmboviţa” a fost aprobat cu 14 voturi pentru, se abține dl. Gabriel 

ION,proiectul de hotarare devenind hotărârea nr.5/13.01.2021. 

        Se trece la punctul următor  din ordinea de zi- Raport privind  activitatea  de soluţionare a 

petiţiilor conform O.G. nr. 27/2002 si a legii nr. 233/2002 privind aprobarea OG nr. 27/2002 ,  

semestrul II din anul 2020. 

       Dl.BURLACU –”sunt puține petițiile…… fiecare om care vine în primărie are o petiție, 

propune să fie cineva la intrare să-i dirijeze pe oameni către compartimentul registratură. 

        Se aud vociferări din partea mai multor consilieri. 

        Secretarul general al comunei solicită ca dl.BURLACIU să fie mai explicit  pentru că nu 

înțelege.Sunt considerate petiții cele care îndeplinesc condițiile prevăzute de O.G. nr. 27/2002 si 

a legii nr. 233/2002 privind aprobarea OG nr. 27/2002.In instituție vin mulți cetățenii însă nu toți 

au de depus o petiție , poate depun o cerere care se poate soluționa.  

        Nu  mai sunt înscrieri la cuvânt. 

        Raportul privind  activitatea  de soluţionare a petiţiilor conform O.G. nr. 27/2002 si a legii 

nr. 233/2002 privind aprobarea OG nr. 27/2002 ,  semestrul II din anul 2020 este însușit de 

Consiliul local. 

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

          Secretarul general  înaintează dlui Adrian CRĂCIUN situația administrării pășuni 

închiriate din satul Ibrianu ,informație cerută în sedința din data de 28.12.2020. 

         Dl.CRĂCIUN- va mai  solicita informații cu privire la pășunat dacă se respect clauzele, si 

modul de administrare a pășunii. 



         Doamna COSTACHE –informează cu privire la datoria publică. 

         Dl.BURLACU solicită ca doamna contabil să informeze cu privire la  situația încasărilor pe 

fiecare sat .  

         Doamna contabil  precizează că acest lucru se se vor știi la întocmirea listei de rămășiță si 

vom informa. 

         Domnul STUPARU- solicită lista cu datoriile la dosarele de executare. 

         Dl.primar a încercat să mai scape de ele. 

         Dl.Victor DAN  – este de acord cu lista pe sate dar cu sumele mai mari de 1000 lei. 

         Dl. Gabriel ION – mașina de dezăpezire să intre pe toate ulițele. 

         Dl.primar este bine de știut pentru data viitoare. 

        Dl.BURLACU -cine face dezăpezirea ? 

        Dl.primar firma este de la Lungulețu. 

        Dl. Gabriel ION – ce se întâmplă cu canalizare ? 

        Dl.primar pentru data viitoare va invita și executantul , având în vedere ca sunt ceva 

probleme. 

        Dl.BADEA – pot fi vicii de executie, vom vedea…… 

        Dl.primar trebuie pusă în funcțiune după obținerea avizelor de funcționare și va trebuie pusă 

pază.     

         Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  proiectul de hotărârea privind achiziţia de 

echipamente de protecţie medicală pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din comuna 

Cornești judeţul Dâmboviţa,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 proiectul de hotărârea privind achiziţia de echipamente de protecţie medicală pentru 

unităţile de învăţământ preuniversitar din comuna Cornești judeţul Dâmboviţa,a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi pentru , proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.6/13.01.2021.           

         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 IONITA                                               Gheorghiţa STAN 

  

 

 
 

 

 


