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M I N U T A 

 

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

de  20.11.2020       . 

         La solicitarea grupului de consilieri locali înregistrată cu nr. 11812/16.11.2020 a fost 

convocat Consiliul local Corneşti în sedinţa extraordinară convocată pentru data  de 20.11.2020. 

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

11813/16.11.2020   . 

       Ședința s-a desfășurat în data de 20.11.2020 la sediul Căminului cultural Cornești. 

        Ordinea de zi a sedinței : 

           1.- proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru a conduce lucrările 

şedinţelor Consiliului local Cornești din lunile noiembrie ,decembrie 2020 și  ianuarie 2021 -    

 Iniţiator Grupul de consilieri PNL; 

           2. Depunerea jurământului de către doamna Crudu Ioana consilier declarat ales ,  al cărui 

mandat a fost validat de  către Judecătoria Târgoviște; 

           3.- Depunerea jurământului de către supleanții dl.Badea Nicolae Marin și Puțaru Marian ale 

căror mandate au fost validate de  către Judecătoria Târgoviște ;  

           4.- proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și membrilor comisiilor de specialitate 

pe domenii de activitate ale Consiliului local Cornești judeţul Dâmbovita, pentru mandatul 2020- 

2024- Iniţiator Grupul de consilieri PNL;          

           5.- proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Cornești , judeţul 

Dâmbovița- Iniţiator Grupul de consilieri PNL; 

             Total consilieri în funcție: 12. 

             Total consilieri prezenţi:12 după depunerea jurământului  15 consilieri . 

 

          ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE:               

          1. - hotărârea nr.42/ 20.11.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru a conduce 

lucrările şedinţelor Consiliului local Cornești din lunile noiembrie ,decembrie 2020 și  ianuarie 

2021. 

                 - au votat pentru: 12 consilieri. 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:-1 consilier. 

 

           2. - hotărârea nr.43/ 20.11.2020 privind stabilirea numărului și membrilor comisiilor de 

specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local Cornești judeţul Dâmbovita, pentru 

mandatul 2020-2024. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri. 

      - au votat împotrivă:  - 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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