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Sedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Corneşti convocată de îndată pentru data 

de  22.10.2020       . 

         Prin dispoziţia nr.227/21.10.2020 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţa extraordinară convocată de îndată pentru data  de 22.10.2020.                   

         Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin convocatorul înregistrat cu nr.10948/ 

21.10.2020. 

        Ședința s-a desfășurat în data de 22.10.2020 la sediul Consiliului local Cornești. 

        Ordinea de zi a sedinței : 

        1.- proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă- iniţiator primar Vasile 

Şerban; 

            - Aviz consultativ : comisia nr.2. 
         2.- proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întarziere aferente 

aferente obligaţiilor fiscale principale datorate bugetului local al comunei CORNEŞTI- iniţiator 

primar Vasile Şerban ; 
            - Aviz consultativ : comisia nr.1,comisia nr.2,comisia nr.3 

         3.- proiect de hotărâre privind achitarea valorii finanţate de Fondul pentru Mediu la ultima 

cerere de tragere,achitarea contribuţiei proprii și a cheltuielilor neeligibile aferente facturilor 

fiscal prezentate la ultima cerere de tragere în termen de maximum 12 luni de la data ultimului 

ordin de plata emis de Autoritate la proiectul  ”Rețele de canalizare și stație de epurare în 

localitățile Cornești, Cătunu și Hodărăști județul Dâmbovița”- iniţiator primar Vasile Şerban; 

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

             Total consilieri în funcție: 15. 

             Total consilieri prezenţi: 15. 

        ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE: 

        1. - hotărârea nr. 39/22.10.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri. 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

        2. - hotărârea nr. 40/22.10.2020 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întarziere 

aferente aferente obligaţiilor fiscale principale datorate bugetului local al comunei CORNEŞTI; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri. 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier.       

  3. - hotărârea nr. 41/22.10.2020 privind achitarea valorii finanţate de Fondul pentru Mediu la 

ultima cerere de tragere,achitarea contribuţiei proprii și a cheltuielilor neeligibile aferente 

facturilor fiscal prezentate la ultima cerere de tragere în termen de maximum 12 luni de la data 

ultimului ordin de plata emis de Autoritate la proiectul  ”Rețele de canalizare și stație de epurare 

în localitățile Cornești, Cătunu și Hodărăști județul Dâmbovița”; 

                 - au votat pentru: 1 consilieri. 

      - au votat împotrivă: 5 - 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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