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M I N U T A 

 

Sedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Corneşti din data de  27.05.2021       . 

 

         Prin dispoziţia nr.124/21.05.2021 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţa ordinară convocată  pentru data  de 27.05.2021. 

        Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin convocatorul înregistrat cu nr.6814/ 

21.05.2021. 

        Ședința s-a desfășurat în data de  27.05.2021 la sediul Școlii Gimnaziale Cornești. 

 

        ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI : 

 1.- proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă lucrările  

sedințelor Consiliului local în perioada mai –iulie 2021- iniţiator primar Radu STANCU; 

       - Aviz consultativ : comisia nr.2. 

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

secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.I / 2021- iniţiator  

primar Radu STANCU; 

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

  3.-proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local în trim.II pentru anul  

2021- iniţiator primar Radu STANCU; 

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

           4.-proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare locală a comunei Cornești  

judetul Dâmbovita pentru perioada 2021-2027” - iniţiator primar Radu STANCU; 

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

        5.- proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor şcolare 

aferente anului şcolar 2020-2021 - iniţiator primar Radu STANCU; 

        6. - proiect de hotărâre privind renunțarea de către comuna Cornești la calitatea de membru 

in ADI Apă canal Constanța - iniţiator primar Radu STANCU; 

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

        7.- proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 15350 lei Parohiei 

Hodărăști pentru Biserica filie din localitatea Crivățu - iniţiator primar Radu STANCU; 

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

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

         Se suplimentează ordinea de zi cu : 

- proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Cornești,  

ca utilizator în aplicația RENNS și transmiterea la OCPI a cereriilor de validare  la nivelul 

comunei Cornești. 

 

             Total consilieri prezenţi:    15. 

 

          ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE:               

1. - hotărârea nr.27/ 27.05.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă  

lucrările sedințelor Consiliului local în perioada mai –iulie 2021. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 



      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

           2. - hotărârea nr.28/27.05.2021 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de 

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

2021. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

           3. - hotărârea nr. 29/ 27.05.2021 privind rectificarea  bugetului local în trim.II pentru anul  

2021. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

            4. - hotărârea nr. 30/ 27.05.2021 privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare locală a  

comunei Cornești judetul Dâmbovita pentru perioada 2021-2027”. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

            5. - hotărârea nr. 31/ 27.05.2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor 

şcolare aferente anului şcolar 2020-2021. 

                 - au votat pentru: 13 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- 2 (două) sau abtinut dl. Constantin-Adrian ION și dl. Gabriel ION  . 

            6. - hotărârea nr. 32/ 27.05.2021 privind renunțarea de către comuna Cornești la calitatea 

de membru in ADI Apă canal Constanța. 

                - au votat pentru: 10 consilieri; 

     - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                - abțineri:- 5(cinci) dl. Florin GHEORGHE, dl.Gabriel ION, dl.Vasile ȘERBAN, 

doamna Ioana CRUDU, dl.Ion CRISTEA . 

            7. - hotărârea nr. 33/ 27.05.2021 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 15350 lei 

Parohiei Hodărăști pentru Biserica filie din localitatea Crivățu. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

              8. - hotărârea nr. 34/ 27.05.2021  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local Cornești, ca utilizator în aplicația RENNS și transmiterea la OCPI a cereriilor de validare  

la nivelul comunei Cornești. 

                 - 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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