
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI CORNEŞTI  

Tel/Fax 0245241654 

e-mail cornesti @cjd.ro 

cod poştal 137150 

Nr.12282 /02.12.2020       

  

M I N U T A 

 

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

de  27.11.2020       . 

 

         Prin dispoziţia nr.255/25.11.2020 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţa extraordinară convocată de îndată pentru data  de 27.11.2020. 

        Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin convocatorul înregistrat cu nr.12123/ 

25.11.2020. 

        Ședința s-a desfășurat în data de 27.11.2020 la SCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTI. 

        Ordinea de zi a sedinței : 

         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. 

 

             Total consilieri în funcție: 15. 

             Total consilieri prezenţi:15. 

 

        ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE: 

 

        1. - hotărârea nr. 44/27.11.2020 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; 

                 - au votat pentru:13 consilieri 

                 - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri: 2(două)  -dl.Gheorghe Florin și dl.Puțaru Marian . 



        2. - hotărârea nr. 45/27.11.2020 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  

                   - au votat pentru:15 consilieri 

                 - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:-consilieri. 

         3.- hotărârea nr. 46/27.11.2020 privind înregistrarea comunei Cornești în Sistemul naţional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

                   - au votat pentru:15 consilieri 

                 - au votat împotrivă:- consilier ; 

                 - abțineri:-consilieri. 

         3.- hotărârea nr. 47/27.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local 

Cornești în  Consiliul de Administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE CORNEȘTI pentru anul 

școlar 2020-2021; 

                 - au votat pentru:15 consilieri 

                 - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:-consilieri. 

 

         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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