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M I N U T A 

 

Sedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Corneşti din data de  13.01.2021       . 

 

         Prin dispoziţia nr.5/07.01.2021 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţa ordinară convocată pentru data  de 13.01.2021       . 

        Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin convocatorul înregistrat cu nr.167/ 

07.01.2021. 

        Ședința s-a desfășurat în data de 13.01.2021 la sediul Școlii Gimnaziale Cornești. 

        ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI : 

      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. 

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI CU URMĂTORUL PROIECT DE HOTĂRÂRE: 

-Proiect de hotărâre privind achiziţia de echipamente de protecţie medicală pentru unităţile de 

învăţământ preuniversitar din comuna Cornești, judeţul Dâmboviţa 

             Total consilieri în funcție: 15. 

             Total consilieri prezenţi: 15. 

 

          ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE:               



          1. - hotărârea nr.1/ 13.01.2021 privind alegerea Viceprimarului comunei Cornești , judeţul  

Dâmbovița. 

                 - au votat pentru: 9 consilieri; 

      - au votat împotrivă: 6 consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

 

           2. - hotărârea nr. 2/ 13.01.2021 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 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

           3. - hotărârea nr. 3/ 13.01.2021 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” 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

            4. - hotărârea nr. 4/ 13.01.2021 privind aprobarea întocmirii documentațiilor tehnico-

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

34 sat Cornești comuna Corneşti județul Dâmboviţa”-. 

                 - au votat pentru: 14 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:-1 consilier. 

            5. - hotărârea nr. 5/ 13.01.2021 privind  modificarea capitolele 5, 7, 8, 9 și 10  ale 

contractelor de asociere încheiate de către județul Dâmbovița prin Consiliul judetean Dâmbovița 

cu  comunei Cornești prin Consiliul local Cornești cu județul Dâmbovița pentru realizarea în 

comun a unor obiective de infrastructură rutieră conform contractului de asociere înregistrat cu 

nr.359/6642/2012 și Contractului de asociere înregistrat cu nr.578/7874/2015. 

                 - 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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