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M I N U T A 

 

Sedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Corneşti din data de  22.04.2021       . 

 

         Prin dispoziţia nr.102/16.04.2021 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţa ordinară convocată  în data de 16.04.2021. 

        Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin convocatorul înregistrat cu nr.5260/ 

16.04.2021. 

        Ședința s-a desfășurat în data de 22.04.2021 la Școala Gimnazială  Cornești. 

        Ordinea de zi a sedinței : 
        1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru  

anul 2020 -iniţiator primar: Radu STANCU 

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

        2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 -iniţiator primar:  

Radu STANCU. 

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

         3.Proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul  

fiscal 2022 -iniţiator primar: Radu STANCU. 

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

         4.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării serviciului de iluminat public şi  

aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de iluminat public -iniţiator primar: Radu 

STANCU. 

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

         5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la  

nivelul comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa - iniţiator primar Radu STANCU 

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

         6.Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii nr. 51 / 31.10.2019 a Consiliului  

Local Corneşti -iniţiator primar -Radu Stancu. 

 - Aviz consultativ : comisia nr.1,comisia nr.2. 
         7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2  -pozitia inspector si pozitia muncitor  

calificat I din Hotararea Consiliului Local nr.25/31.07.2021 privind stabilirea salariilor de baza 

ce se vor acorda incepand cu data de 01.07.2017 functionarilor publici si personalului contractual 

din aparatul de specialitate al primarului comunei Cornesti si al serviciilor publice locale -

iniţiator primar: Radu STANCU. 

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

      8. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului  

cadrelor didactice  pe luna martie 2021 -iniţiator primar: Radu STANCU. 

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

     9. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al  

comunei Cornești județul Dâmbovița-iniţiator primar: Radu STANCU. 
-Aviz consultativ: comisia nr. 1, comisia nr. 2, comisia nr. 3 

             Total consilieri în funcție: 15. 

             Total consilieri prezenţi: 15. 

          ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE:        

1.- hotărârea nr.18/22.04.2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului  

bugetar pentru anul 2020. 

 

 



                 - au votat pentru: 15 consilieri. 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

            2. - hotărârea nr.19/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri. 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

            3. - hotărârea nr.20/22.04.2021 privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul fiscal 2022. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri. 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

             4. - hotărârea nr.21/22.04.2021 privind aprobarea înfiinţării serviciului de iluminat 

public şi aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de iluminat public. 

                 - au votat pentru: 12 consilieri. 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- 3 consilier. 

            5. - hotărârea nr.22/22.04.2021 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor la nivelul comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri. 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

             6.- hotărârea nr.23/22.04.2021 privind completarea hotărârii nr. 51 / 31.10.2019 a 

Consiliului Local Corneşti. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri. 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

              7.- hotărârea nr.24/22.04.2021 privind modificarea anexei 2  -pozitia inspector si pozitia 

muncitor calificat I din Hotararea Consiliului Local nr.25/31.07.2021 privind stabilirea salariilor 

de baza ce se vor acorda incepand cu data de 01.07.2017 functionarilor publici si personalului 

contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Cornesti si al serviciilor publice 

locale. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri. 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

           8. hotărârea nr.25/22.04.2021 aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului  

cadrelor didactice  pe luna martie 2021. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri. 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

 

             9. hotărârea nr.26/22.04.2021 privind modificarea structurii organizatorice și a ștatului 

de funcții ale comunei Cornești,județul Dâmbovița 

                 - au votat pentru: 15 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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