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M I N U T A 

 

Sedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Corneşti din data de  25.02.2021       . 

 

         Prin dispoziţia nr.46/19.02.2021Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţa ordinară convocată pentru data  de 25.02.2021       . 

        Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin convocatorul înregistrat cu nr.2031/ 

19.02.2021. 

        Ședința s-a desfășurat în data de  25.02.2021 la sediul Școlii Gimnaziale Cornești. 

        ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI : 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă lucrările  

sedințelor Consiliului localîn perioada februarie –aprilie 2021-iniţiator primar: Radu STANCU. 
-Aviz consultativ: comisia nr. 2 

        2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Comeşti, 

judeţul Dâmboviţa pentru perioada 2021 - 2027 -iniţiator primar: Radu STANCU. 

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

        3.Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unor 

păşuni ce aparţin domeniului public al comunei Comeşti, crescătorilor de animale persoane fizice 

sau juridice având animale înscrise în RNE -iniţiator primar: Radu STANCU. 

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

         4.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadm pentm achiziţia produselor aferente 

programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru demlarea 

măsurilor educative, la nivel local -iniţiator primar: Radu STANCU 

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

         5.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Comeşti în 

comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al 

comunei CORNEŞTI, judeţul Dâmboviţa - iniţiator primar Radu STANCU 

- Aviz consultativ : comisia nr.2. 

        6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei datorată la ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ « MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL 

DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA»,, -iniţiator primar -Radu STANCU . -Aviz 

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

        7.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al 

domnului BADEA Nicolae-Marin. 

-Aviz consultativ: comisia nr. 2 

        8.Solicitarea nr. 1374/04.02.2021 a dnei Ghergoiu Gica administrator al SC Ghecosflor 

Com SRL. 

        9.Interpelări, întrebări, petiţii şi alte probleme diverse. 

 

SE SUPLIMENTAZĂ ORDINII DE ZI CU URMĂTORUL PROIECT: 

           1.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării art.20 din Statutul –cadru al Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța. 

             Total consilieri în funcție: 13. 

 



             Total consilieri prezenţi: 13. 

 

          ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE:               

          1. - hotărârea nr.6/ 25.02.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă 

lucrările sedințelor Consiliului local în perioada februarie –aprilie 2021. 

                 - au votat pentru: 9 consilieri; 

      - au votat împotrivă: 4 consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

 

           2. - hotărârea nr. 7/25.02.2021 privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie 

publică a unor păşuni ce aparţin domeniului public al comunei Comeşti, crescătorilor de animale 

persoane fizice sau juridice având animale înscrise în RNE. 

                 - au votat pentru: 13 consilieri; 

      - au votat împotrivă: - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

           3. - hotărârea nr. 8/ 25.02.2021 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadm pentm achiziţia produselor 

aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru demlarea 

măsurilor educative, la nivel local. 

                 - au votat pentru: 13 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

            4. - hotărârea nr. 9/ 25.02.2021  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

Comeşti în comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului 

general al comunei CORNEŞTI, judeţul Dâmboviţa. 

                 - au votat pentru: 11 consilieri; 

      - au votat împotrivă: 2 - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

            5. - hotărârea nr. 10/ 25.02.2021 privind aprobarea cotizaţiei datorată la ASOCIAŢIEI 

DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ « MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL 

DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA»,,. 

                 - au votat pentru: 13 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

           6. - hotărârea nr. 11/ 25.02.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier local al domnului BADEA Nicolae-Marin. 

                 - au votat pentru: 13 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

            7. - hotărârea nr. 12/ 25.02.2021 privind aprobarea completării art.20 din Statutul –cadru 

al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța. 

                 - au votat pentru: 13 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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