
      

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  22.04.2021 

 

        In sedinţa ordinară 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 ordinară în conformitate cu prevederile art.134 

alin.(1) din OUG.nr.57/2019 prin dispoziţia primarului nr.102/16.04.2021 şi a convocatorului 

înregistrat cu nr.5260/16.04.2021. 

        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. 

       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 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  anexei 3 -lista strazilor si anexa 13 - 

nomenclatorul stradal  din hcl 51/31.10.2019  prin atribuirea denumirii  a unei strazi nou create 

in satul Cornesti, comuna Cornesti,judetul Dambovita - iniţiator primar Radu STANCU 

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

         Se propune suplimentarea ordinii de zi cu : 
         1. 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 

      2. 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 

     3. 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 

         Secretarul face cunoscut consiliului local ca sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art.136  

alin.(8) iar proiectele de hotărârii pot fi supuse dezbaterii. 

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

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

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

       Nu sunt înregistrate anunțuri,astfel că dl.Radu STANCU- primarul comunei , 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 unanimitate de voturi 

propunerile de a suplimenta ordinea de zi. 

       Doamna Ioana CRUDU este presedinte de ședință conform hotărârii Consiliului local nr. 

6/25.02.2021.   

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

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

       Supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
       Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind  aprobarea 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2020. 

       După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizulele consultative ale  

comisiilor de specialitate ale consiliului local după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

        Nu 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 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2020, a fost 

aprobat cu  unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.18/22.04.2021 .   

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

bugetului local pentru anul 2021  și se dă cuvântul inițiatorului proiectului să-l prezinte. 

       După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizele consultative  ale 

comisiilor de specialitate.  

       Se solicită înscrieri la cuvânt. 

       Dl. Florin GHEORGHE- întreabă dacă bugetul local este echilibrat, iar cu privire la 

investiția ”POD Ungureni ”-menționează că nu era necesară. 

       Dl.primar arată că prin construirea podului se va face și lucrări de protecție a malului până 

la Nițache. 

       Dl. Constantin Adrian ION– întreabă dacă Primaria Șirna – este de acord cu construcția iar 

dl.primar arată că terenul este strict al Primăriei iar cei de la Sirna își vor construii drum până la 

pod. 

       Doamna Chiriță răspunde  că bugetul este echilibrat.    

       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 aprobarea bugetului local 

pentru anul 2021 , a fost aprobat cu unanimitate de voturi  , proiectul de hotărâre devenind 

hotărârea nr.19/22.04.2021.  
        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind indexarea 

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022 și se dă cuvântul să prezinte 



materialul inițiatorului. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

        Nu 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 indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022, a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.20/22.04.2021 . 

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

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

iluminat public și se dă cuvântul inițiatorului proiectului să-l prezinte. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

         Nu  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 aprobarea înfiinţării 

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

a fost aprobat cu 12  voturi pentru și trei abțineri .S-au abținut dl.Ioniță Gheorghe, Burlacu Ion și 

dl. Puțaru Marian, proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.21 /22.04.2021  . 

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

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa – și 

se dă cuvântul inițiatorului proiectului. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

           Nu 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 aprobarea Planului de 

analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi , proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.22 /22.04.2021  . 

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

anexei 3 -lista strazilor si anexa 13 - nomenclatorul stradal  din hcl 51/31.10.2019  prin atribuirea 

denumirii  a unei strazi nou create in satul Cornesti, comuna Cornesti,judetul Dambovita și se dă 

cuvântul inițiatorului proiectului să-l prezinte. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

         Nu  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 completarea  anexei 3 -lista 

strazilor si anexa 13 - nomenclatorul stradal  din hcl 51/31.10.2019  prin atribuirea denumirii  a 

unei strazi nou create in satul Cornesti, comuna Cornesti, judetul Dambovita a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi , proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.23 /22.04.2021  . 

         Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  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 localeși se dă cuvântul inițiatorului 

proiectului să-l prezinte. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

         Nu  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  -

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 începând cu data de 01.07.2017 

functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Cornesti si al serviciilor publice localea fost aprobat cu unanimitate de voturi, proiectul 

de hotărâre devenind hotărârea nr.24 /22.04.2021. 

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

sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice  pe luna martie 2021și se dă 

cuvântul inițiatorului proiectului să-l prezinte. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

         Dl.Ion BURLACU  -solicită verificarea acordării sumelor pentru navetă având în vedere că 

mai multe cadre didactice fac naveta împreuna cu același autoturism și solicită deconturi 

separate.  

        Nu  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 aprobarea sumelor necesare pentru  

decontarea transportului cadrelor didactice  pe luna martie 2021a fost aprobat cu unanimitate de 

voturi , proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.25 /22.04.2021. 

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

organizatorice și a statului de funcții al comunei Cornești județul Dâmbovița și se dă cuvântul 

inițiatorului proiectului să-l prezinte. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

         Nu  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 aprobarea structurii  

Organizatorice și a statului de funcții al comunei Cornești județul Dâmbovița a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi , proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.26 /22.04.2021  . 
         Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: -Interpelări,întrebări ,petiții și alte probleme 

diverse. 

         Dl.primar face cunoscut ca a invitat pe dl.avocat BOGDAN Dumitru pentru a discuta 

ieșirea comunei Cornești din ADI Apă canal Constanța din cauza pretului /mc de apă care s-a 

majorat. 

         Dl.avocat arată că așa cum s-a votat asocierea prin hotărâre de Consiliului local la fel se va 

proceda si pentru ieșire din asociația respectivă pe baza unor motive bine întemeiate. 



         Dl.Ion Gabriel spune că este multumit de preț/mc si propune ca prețul să fie negociat. 

          Dl.primar arată ca s-a discutat cu conducerea SC RAJA SA de la Buftea și nu există 

posibilitatea ca prețul să fie negociat. 

          Doamna CRUDU solicită să fie invitată conducerea SC Raja SA la sedința consiliului 

local . 

         Dl.ȘERBAN solicită să fie invitată conducerea de la Constanța nu de la centrul zonal 

Buftea . 

         Dl.BURLACU arată că în sedinta anterioară s-a discutat cu privire la aducerea altui 

operator cu preț mai mic . 

         Dl.primar arată că operatorul gasit are un preț mai mic. 

         Dl.ȘERBAN – precizează ca SC RAJA SA a făcut investiții iar suma cheltuită trebuie 

recuperată. 

         Dl.IONIȚĂ arată ca SC RAJA SA și-a asumat prin contract efectuarea de investiții și 

pentru acesta nu ar trebui să solicite plată. 

          Dl.Adrian ION solicită reducerea pierderilor prin reducerea numărului de cișmele. 

         Doamna CHIRIȚĂ – arată că SC RAJA SA a achitat redevența conform contractului iar 

primăria a transferat acesti bani într-un cont de dezvoltare dar SC RAJA SA nu a folosit acesti 

bani pentru investiții. 

        Dl.primar -s-a solicitat la SC RAJA SA extinderea retelei în zonele în care nu există rețea 

iar acestia au refuzat pe motiv că nu dispun de resurse pentru aceste lucrării. 

        Dl.primar arată că ar trebui să fie invitată conducerea SC RAJA SA  și va prezenta cifre 

informative referitor la prețurile altor operatori . 

        Dl.Puțaru întreabă despre soluțiile juridice pentru mutarea de la SC RAJA SA . 

        Dl.avocat –arată că se va discuta cu conducerea SC RAJA SA pe baza contractului și se va 

căuta soluții arătând că scumpirea s-a făcut fără a fi consultat consiliul local. 

        Dl.Ioniță –arată că în urma cadastrării pe suprafata de 54 de hectare  proprietarii nu 

justificată terenurile. 

        Dl.primar – propune ca doamna secretar și doamna Neagu să prezinte situația cadastrării. 

        Dl. Adrian CRĂCIUN propune ca drumul dintre Finta și Ibrianu să fie asfaltat,iar dl.primar 

menționează că acesta este scos la licitație și se va asfalta. 

        Dl. Adrian Constantin ION întreabă dacă toate străzile neasfaltate sunt cuprinse în proiect 

pentru a fi asfaltate. 

        Dl.primar –arată că doar câteva străzi rămân neasfaltate în urma proiectelor aprobate 

dar și acestea vor fi reparate și pietruite. 

        Dl.Ioniță-prezintă programul de colectare selectivă a gunoiului . 

        Dl.Burlacu –solicită luarea de măsuri ca tirurile să nu mai parcheze în centrul comunei. 

        Nu mai sunt înscrieri la cuvânt,drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     

       

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           

                                                                                   Ptr.SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                        Ioana CRUDU                                                 Elena Chiriță    

  

 


