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M I N U T A 

 

Sedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Corneşti din data de  29.03.2021       . 

 

         Prin dispoziţia nr.73/23.03.2021 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţa ordinară convocată pentru data  de 29.03.2021       . 

        Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin convocatorul înregistrat cu nr.3937/ 

23.03.2021. 

        Ședința s-a desfășurat în data de  29.03.2021 la sediul Școlii Gimnaziale Cornești. 

        ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI : 

       1.- Depunerea jurământului de către dl. BADEA DRAGOȘ-AUREL ale cărui mandat au fost 

validat de  către Judecătoria Târgoviște ;  

       2.- proiect de hotărâre privind completarea comisiei de specialitate nr.1-Comisia  pentru 

programe de dezvoltare economico-sociala,buget-finanţe administrarea domeniului public şi 

privat al comunei , agricultură, gospodărie comunala,protecţia mediului , servicii şi comerţ a 

Consiliului local Cornești judeţul Dâmbovita, pentru mandatul 2020-2024-iniţiator primar Radu 

STANCU; 

           - Aviz consultativ : comisia nr.2. 

       3.-  proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială 

de salubrizare pentru anul 2021- iniţiator primar Radu STANCU; 

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

       4.- proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a statului de functii al 

comunei Cornești, judetul Dâmbovița - iniţiator primar Radu STANCU; 

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

       5.- proiect de hotărâre privind însusirea propunerii de concesionare formulată de dl.Niculae 

STĂNESCU - iniţiator primar Radu STANCU . 

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

       6.- proiect de hotărâre privind însusirea propunerii de concesionare formulată de dl.Cristian- 

Mihai POPA - iniţiator primar Radu STANCU . 

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

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

             Total consilieri în funcție: 14. 

             După depunerea jurământului de către dl. BADEA DRAGOȘ-AUREL numărul total 

consilieri în funcție: 15. 

             Total consilieri prezenţi:    15. 

 

          ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE:               

          1. - hotărârea nr.13/ 29.03.2021 privind completarea comisiei de specialitate nr.1-Comisia  

pentru programe de dezvoltare economico-sociala,buget-finanţe administrarea domeniului public 

şi privat al comunei , agricultură, gospodărie comunala,protecţia mediului , servicii şi comerţ a 

Consiliului local Cornești judeţul Dâmbovita, pentru mandatul 2020-2024. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 



 

           2. - hotărârea nr. 14/29.03.2021 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu 

destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2021. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

           3. - hotărârea nr. 15/ 29.03.2021 privind modificarea structurii organizatorice și a statului 

de functii al comunei Cornești, judetul Dâmbovița. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

            4. - hotărârea nr. 16/ 29.03.2021  privind însusirea propunerii de concesionare formulată 

de dl.Niculae STĂNESCU. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

            5. - hotărârea nr. 17/ 29.03.2021 privind însusirea propunerii de concesionare formulată 

de dl.Cristian- Mihai POPA. 

                 - 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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