
PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  04.01.2021 

 

             In sedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Corneşti , judeţul Dâmboviţa. 

            Sedinţa este deschisă de secretarul unităţii administrativ teritoriale care arată că membrii 

Consiliului local au fost convocaţi în sedinţă extraordinară în conformitate cu prevederile art.134 

alin.(1) ,lit.a ,alin.3 lit.b  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 prin dispoziţia 

primarului nr.295/31.12.2020 şi a convocatorului înregistrat cu nr.13620/31.12.2020. 

             In urma  apelului nominal a rezultat că din cei 15 consilieri ce compun consiliul local 

sunt prezenţi un număr de 15 consilieri. 

            Se constată că ședința este legal constituită și este asigurat  cvorumul prevăzut de lege, 

necesar desfășurării acestei.                        

                    La sedinţă participă:dl.primar Radu STANCU .Invitați dl.deputat PLĂIEȘU ,doamna.....   

mai participă și dl. Constantin MATEI – cetățean din satul Cornești. 

             Dl. Radu STANCU – primarul comunei Corneşti , judeţul Dâmboviţa , este invitat ca în 

conformitate cu prevederile art.135 alin.(7) din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ ,să supună 

spre aprobare proiectul  ordinii de zi :     

             1.- 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. 

              2.- proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului comunei Cornești , 

judeţul Dâmbovița-iniţiator primar Radu STANCU; 

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

           Secretarul general al comunei face cunoscut consiliului local ca sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute la art.136 alin.(8) iar proiectele de hotărârii pot fi supuse dezbaterii. 

De asemenea se amintește consilierilor locali prevederile art.228 alin.(1) în sensul că sunt 

obligați de a anunța la începutul ședinței consiliului local dacă există un interes personal pe care 

îl au la adoptarea unor hotărârii, anunț care se consemnează în procesul verbal al ședinței. 

Nu sunt înregistrate anunțuri, astfel că dl. Primar Radu STANCU supune la vot proiectul 

ordinii de zi. 

           Metoda de vot este :vot individual , deschis prin ridicarea mâinii. 

           Ca urmare a votului proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu 13 voturi pentru , se abțin dl. 

Florin GHEORGHE și dl. Ion BURLACU. 

        Domnul Gheorghe IONIȚĂ –este președinte de ședință ales conform hotărârii consiliului 

local nr.42/20.11.2020 . 

        Se dă cuvântul secretarului general al comunei spre a  supune la vot procesul verbal al 

şedinţei anterioare în condițiile art.138 alin.(15).   

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei 2 - ștatul de funcții ale comunei Cornești județul Dâmbovița- iniţiator primar Radu 

STANCU și se dă cuvântul să prezinte proiectul de hotărâre însoțit de documentele de prezentare 

și motivare inițiatorului. 

         După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizele  comisiilor de 

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

         Dl. Gabriel ION - șituația să rămână așa cum este să se angajeze cu studii superioare. 



         Dl. Constantin-Adrian ION –” s-a spus că se dorește să se facă schimbări  însă vede că 

nu,sunt atâția copii care au terminat studii superioare și care sigur ar dori să se angajeze la 

primărie”. 

         Dl.primar- ”data trecută dl. Constantin-Adrian ION a adus în discuție o groapă ,a solicitat 

un referat de la urbanism și abia a ajuns să i se comunice referatul după ședința de data trecută , 

se pun piedici din partea colegilor….. 

         Dl. Constantin-Adrian ION – ”dispoziție scrisă, nu crede că nu  s-a efectuat …să 

răspundă”. 

         Dl.BURLACU  - să se facă pauză de 6 luni pentru că cetățenii nu știu de aceste posturi ,să 

se pună anunț în sate la magazine private …… 

         Dl.primar- ”sunt de accord, o să expun o situație nu o să dau nume însă un vecin care 

lucrează la Târgoviște a venit să spună că și-ar dori să se transfere la primărie dar are studii 

medii..……de aceia a făcut propunere…” 

        Se crează dezordine …….mai mulți consilieri vorbesc deodată.. 

         Dl.BURLACU – ”dacă după toată campania nu se înscrie nimeni …abia după aceia să se 

schimbe…..să se angajeze tineri….” 

         Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

         Metoda de vot este :vot individual , deschis prin ridicarea mâinii. 

         Se supune la vot proiectul de hotărâre .Ca urmare a votului se constată că proiectul de  

hotărâre privind modificarea anexei 2 - ștatul de funcții ale comunei Cornești județul Dâmbovița 

a fost respins cu 7 voturi pentru,au votat pentru dl. BADEA Nicolae-Marin ,dl. IONIȚĂ 

Gheorghe , dl. IONESCU Ion , dl.CRĂCIUN Adrian, dl.STUPARU Ion , dl. CRISTEA Daniel , 

dl. DAN Victor ,7 voturi împotrivă :dl. ION Gabriel , dl.GHEORGHE Florin , dl.ION Adrian-

Contantin, dl. PUȚARU Marian  , dl.CRISTEA Ion ,doamna și CRUDU Ioana și dl.BURLACU 

Ion și o abținere ,s-a abținut dl.Vasile ȘERBAN. 

         Dl. ION Gabriel – ”să se angajeze cu studii superioare …….” 

         Dl.STUPARU – ”de ce numai cu studii superioare, eu care am studii medii trebuie să am 

dreptul …” 

        Se crează dezordine …….mai mulți consilieri vorbesc deodată…….. 

        Subiectul este epizat se solicită să se treacă la următorul punct din ordinea de zi . 

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre hotărâre privind alegerea 

Viceprimarului comunei Cornești ,judeţul Dâmbovița-iniţiator primar Radu STANCU,și se dă 

cuvântul să prezinte proiectul de hotărâre  inițiatorului. 

         După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizele  comisiilor de 

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

         Dl.IONIȚĂ – solicită să se facă propuneri pentru alegerea viceprimarului comunei . 

         Dl.Victor DAN–propune pe dl.Gheorghe IONIȚĂ. 

         Dl. Contantin-Adrian ION propune pe dl.Ion BURLACU . 

         Se i-a o pauză pentru completarea buletinelor de vot. 

         Ca modalitate de vot se propune : 

                 - fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor 

candidaților  propuși , urmând să fie barat cu o linie orizontală numele candidatului pe care 

consilierul nu dorește să îl aleagă. 

         Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi . 

         După efectuarea votării secrete s-au înregistrat următoarele rezultate : 

- Dl. Gheorghe IONIȚA a obtinut un număr de 7(șapte) voturi pentru ; 



- Dl.BURLACU Ion  un număr de 3(trei) voturi pentru, 5 (cinci) voturi sunt nule fiind  

tăiate cu linie orizontală ambele propuneri. 

         Ca urmare a rezultatului constatat în urma exercitării votului secret ,nu este declarat ales 

viceprimar nici unul dintre candidați, nefiind întrunite condițiile  prevăzute de  art.152 alin. 2) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările 

si completările ulterioare în sensul că nici unul dintre candidați nu a întrunit o majoritate 

absolută. 

         Ordinea de zi fiind epuizată președintele de ședință mulțumește domnilor consilieri prezenți 

la dezbaterile ședinței și declară închise lucrările ședinței. 

         Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     

      

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           

                                                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                     Ioniță  GHEORGHE                                           Gheorghiţa STAN 

  

 

 


