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M I N U T A 

 

         Sedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Corneşti din data de  26.08.2020 

 

         Prin dispoziţia nr.175/20.08.2020 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţă ordinară convocată pentru data  de 26.08.2020. 

        Consilierii locali au fost înștiințați prin convocatorul înregistrat cu nr.8556/20.08.2020 

precum și telefonic . 

        Ședința s-a desfășurat în data de 26.08.2020 la sediul Consiliului local Cornești. 

         Ordinea de zi a sedinței : 

         1.- proiect de hotărâre pentru modificarea art.4 din hotărârea nr.9/24.02.2020 privind 

aprobarea asocierii comunei Cornești prin Consiliul local Cornești cu județul Dâmbovița prin 

Consiliul județean Dâmbovița pentru realizarea în comun a investiției ”Modernizare drumuri de 

interes local în comuna Cornești ,judetul Dâmbovița”  și aprobarea  principalilor indicatori 

tehnico-economici ai obiectivului- iniţiator primar Vasile Şerban; 

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

          2.- proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 alin.(2)și completarea hotărârii nr. 24 din 

30 iunie 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2020 , aprobarea  

modificării anexei 2 -Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 și a anexei 3- Programul de 

investiți publice pe surse de finanțare la hotărârea Consiliului local Cornești nr.4/24.02.2020-

iniţiator primar Vasile Şerban; 

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

          3.- proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și 

secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.II / 2020-iniţiator 

primar Vasile Şerban; 

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

          4.- proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local -iniţiator primar Vasile Şerban; 

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

           5.- Raport în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap în comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa pe semestrul I 2020- prezintă 

Oprea Ileana - consilier compartiment asistenţă social; 

           6.- Probleme diverse . 

             Total consilieri în funcție: 15. 

             Total consilieri prezenţi: 14 consilieri . 

 

        ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE: 

            1. - hotărârea nr. 30/26.08.2020 pentru modificarea art.4 din hotărârea nr.9/24.02.2020 

privind aprobarea asocierii comunei Cornești prin Consiliul local Cornești cu județul Dâmbovița 

prin Consiliul județean Dâmbovița pentru realizarea în comun a investiției ”Modernizare drumuri 

de interes local în comuna Cornești ,judetul Dâmbovița”  și aprobarea  principalilor indicatori 

tehnico-economici ai obiectivului; 

                 - au votat pentru: 14 consilieri.  

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 



 

 

            2. - hotărârea nr. 31/26.08.2020 pentru modificarea art.1 alin.(2)și completarea hotărârii  

nr. 24 din 30 iunie 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2020 , 

aprobarea  modificării anexei 2 -Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 și a anexei 3- 

Programul de investiți publice pe surse de finanțare la hotărârea Consiliului local Cornești  

nr.4/24.02.2020; 

                 - au votat pentru: 14 consilieri.  

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier 

 

              3. - hotărârea nr. 32/26.08.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de 

funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.II / 

2020; 

                 - au votat pentru: 14 consilieri.  

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:-  consilier 

               4. - hotărârea nr. 33/29.07.2020 privind rectificarea bugetului local; 

                 - au votat pentru: 14 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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