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M I N U T A 

 

Sedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Corneşti din data de 28.12.2020        

 

         Prin dispoziţia nr.284/22.12.2020 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţă ordinară pentru data  de 28.12.2020. 

        Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin convocatorul înregistrat cu nr.13256/ 

22.12.2020. 

        Ședința s-a desfășurat în data de 28.12.2020 la sediul Scoala Gimnazială Cornești. 

        Ordinea de zi a sedinței : 

        1.- proiect de hotărâre pentru validarea dispoziţiei primarului comunei nr. 278/10.12.2020 

privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în trimestrul IV 

pentru anul 2020- iniţiator primar Radu STANCU; 

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

        2.- proiect de hotărâre pentru validarea dispoziţiei primarului comunei nr.283 /21.12.2020 

privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în trimestrul IV 

pentru anul 2020- iniţiator primar Radu STANCU; 

           - 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.III / 2020. 

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

        4.- proiect de hotărâre  privind alocarea de la bugetul local a  unor fonduri pentru Parohia 

Ibrianu; 

        5.- proiect de hotărâre privind  organizarea  reţelei şcolare pentru anul şcolar  2021-2022 

 - iniţiator primar Radu STANCU; 

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

        6.- proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului  „Amenajare teren de minifotbal  în comuna Corneşti, judetul Dâmboviţa” după 

reevaluarea financiară - iniţiator primar Radu STANCU; 

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

        7.- proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu –” CONSTRUIRE 

SALA DE SPORT ȘCOLARĂ PROIECT TIP ÎN COMUNA CORNEȘTI,SATUL CORNEȘTI, 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”- iniţiator primar Radu STANCU 

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

         8.-  proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale ,a Temei de proiectare şi  

întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajare centru sat Postârnacu comuna Corneşti 

județul Dâmboviţa” 

          9. -Interpelări,întrebări ,petiții și alte probleme diverse. 

         Propuneri suplimentare : 

1- proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a  unor fonduri  bisericilor de pe 

raza comunei Cornești; - iniţiator primar Radu STANCU; 



 

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

        2.- proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 - ștatul de funcții ale comunei Cornești 

județul Dâmbovița- iniţiator primar Radu STANCU; 

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

        3.- proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului comunei Cornești , judeţul 

Dâmbovița-iniţiator primar Radu STANCU; 

       4. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii nr.15/29.04.2020 privind  

indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021-iniţiator primar Radu 

STANCU. 

 

             Total consilieri în funcție: 15. 

             Total consilieri prezenţi:15. 

 

        ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE: 

 

        1. - hotărârea nr. 48/28.12.2020 pentru validarea dispoziţiei primarului comunei nr. 278/ 

10.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în 

trimestrul IV pentru anul 2020; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

2. - hotărârea nr. 49/28.12.2020 pentru validarea dispoziţiei primarului comunei nr.283 

/21.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în 

trimestrul IV pentru anul 2020; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

 

3. - hotărârea nr. 50/28.12.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare 

și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.III / 2020; 

                 - au votat pentru: 14 consilieri. 

      - au votat împotrivă: 1 - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier 

 

4. - hotărârea nr. 51/28.12.2020 privind alocarea de la bugetul local a  unor fonduri pentru 

Parohia Ibrianu; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

5. - hotărârea nr. 52/28.12.2020 privind  organizarea  reţelei şcolare pentru anul şcolar  2021-

2022; 

                 - au votat pentru: 15consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

 

6. - hotărârea nr. 53/28.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului  „Amenajare teren de minifotbal  în comuna Corneşti, judetul Dâmboviţa” după 

reevaluarea financiară; 



                 - au votat pentru: 14 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:1 consilier. 

 

7. - hotărârea nr. 54/28.12.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu –” 

CONSTRUIRE SALA DE SPORT ȘCOLARĂ PROIECT TIP ÎN COMUNA 

CORNEȘTI,SATUL CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

 

8. - hotărârea nr. 55/28.12.2020 privind aprobarea Notei conceptuale ,a Temei de proiectare şi  

întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajare centru sat Postârnacu comuna Corneşti 

județul Dâmboviţa”; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

 

9. - hotărârea nr. 56/28.12.2020 privind alocarea de la bugetul local a  unor fonduri  bisericilor de 

pe raza comunei Cornești; 

                 - au votat pentru: 14 consilier; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri: 1- consilier. 

 

10. - hotărârea nr. 57/28.12.2020 privind completarea și modificarea Hotărârii nr.15/29.04.2020 

privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021; 

                 - au votat pentru: 15 consilier; 

      - 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. 

               

 

                                                                    SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                                                                                      Gheorghiţa STAN 


