
PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  27.05.2021 

 

             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.124/21.05.2021 şi a convocatorului 

înregistrat cu nr.6814/21.05.2021. 

             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, cetățenii Constantin IORGA din satul 

Postârnac și dl.Constantin MATEI din satul Cornești precum și dl.Bogdan Dumitru – avocat, 
doamna Carmen COSTACHE –consilier comaprtiment financiar contabilitate și doamna Elena- 
Mădălina MARE RUJOIU consilier achiziții publice comaprtiment achiziții publice și proiecte.  
             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 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 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 propune suplimentarea ordinii de zi cu : proiectul 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. 

        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  și suplimentarea propusă a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

         Se solicită ca în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și (4) din OUG nr.57/2019   să 

se facă propuneri pentru alegerea președintelui de ședință .   

         Domnul Victor DAN–propune  ca fiecare consilier prin rotație să fie ales președinte de 

ședință și propune să se facă în ordinea alfabetică, astfel că pentru președinte de ședință propune 

pe dl.Aurel-Dragoș BADEA. 

         Nu mai sunt alte propuneri. 

         Se supune la vot propunerea făcută. Ca urmare a votului se constată că dl.Aurel-Dragoș 

BADEA este ales președinte de sedință cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre devenind 

hotărârea nr. 27/27.05.2021. 

         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  

execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al 

comunei Cornești  pentru trim.I / 2021 și se dă cuvântul inițiatorului proiectului să-l prezinte. 

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

specialitate.  

       Se solicită înscrieri la cuvânt. 
        Dl.BURLACU- solicită compartimentului contabilitate ca în fiecare luna să prezinte 

cheltuielile efectuate. 

        Dl. ION Gabriel – nu va putea prezenta cheltuielile pentru luna în curs ci numai pentru luna 

anterioară.  

        Doamna Costache – acum nu are pregatite datele  însă le va prezenta data viitoare. 

       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 execuției  

bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei 

Cornești  pentru trim.I / 2021, a fost aprobat cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre 

devenind hotărârea nr.28/27.05.2021.    

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

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

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

specialitate.  

        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 rectificarea  bugetului local  

în trim.II pentru anul 2021, a fost aprobat cu unanimitate de voturi , proiectul de hotărâre 

devenind hotărârea nr.29/27.05.2021.    
         Se trece la  primul punct  prevăzut pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare locală a comunei Comeşti, judeţul Dâmboviţa pentru perioada 2021 - 

2027și se dă cuvântul 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 aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Comeşti, judeţul Dâmboviţa 

pentru perioada 2021 - 2027, a fost aprobată cu unanimitate de voturi devenind hotărârea 

nr.30/27.05.2021 .           

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

numărului și a cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2020-2021”  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. 

        Dl. Constantin-Adrian  ION – se acordă note mari elevilor , iar criteriul de acordare ar 

trebuie să fie  după evaluare , nu după mediile abținute în cursul anului , învățătorii și-au dat 

toate gradele și nu-și mai dau interesul.  

        Dl.IONESCU- să se acorde bursele de la media 9,50-10,00. 

        Dl.BURLACU-solicită ca dl.DAN să spună ce s-a discutat în consiliul de administrație al 

școlii.Sunt multe medii între 9,5 -10,00. 

        DL. Gabriel ION -propune să se facă o medie între media de la evaluare și media generală . 

        Dl.Florin GHEORGHE -să nu se i-a profesorii la bani mărunți …. Să se voteze cum s-a 

propus și să se acorde burse la toți copii. 

         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 numărului și a cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 

2020-2021”, a fost aprobat cu 13 voturi pentru și 2 abțineri ,respectiv dl.ION Gabriel , dl. ION 

Adrian-Constantin ,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.31/27.05.2021. 

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

către comuna Cornești la calitatea de membru în ADI Apă canal Constanța – și se dă cuvântul 

inițiatorului proiectului. 

         In completarea materialului prezentat dl.primar prezintă adresa SC Raja SA din care 

rezultă că acestia au realizat investiții în suma de cca. 200000 lei însă se vor solicita facturi. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

          Dl. IONESCU- să vină reprezentantul ADI în sedință. 

           Dl.IONIȚĂ- nu a știu despre adresă, ar fi venit cu documente să contrazică. Acestia au 

încasat prețuri majorate fără aprobarea consiliului local. 

          Dl.primar –prețul a fost stablit de către consiliul de administrație al ADI și deși a solicitat 

extinderea rețelelor  s-a comunicat că nu sunt fonduri. 



          Dl. Gabriel ION – solicită să se discute cu ei. 

          Dl. Bogdan Dumitru- contractul de delegare a gestiunii este un contract cadru aprobat de 

ADI, care nu-si face griji pentru localitățile din Dâmbovița….., iar așa cum consiliul local a 

aprobat asocierea tot consiliul local poate aproba și renunțare la asociere. Prețul apei nu este 

stabilit de consiliul local ci de adunarea general a ADI iar operatorul ar trebuie anunțat cu 2 ani 

înainte de ieșirea din asociere, însă datorită nerespectării clauzelor contractuale se poate obține în 

instanță să nu plătim nimic. 

          Dl.GHEORGHE – cât va dura procesul ? să nu lăsăm oamenii fără apă, să nu se ia o 

decizie greșită. 

          Dl.IONESCU – cu cine s-a discutat pentru schimbarea din ADI ? 

          Dl.primar – iar pentru branșare solicită o mulțime de acte de la oameni , acte pe care 

aceștia nu le au. Se poate înființa o companie locală. 

          Dl.Gabriel ION solicită ca cei de SC RAJA SA și ADI să vina la Consiliu și să lămurească 

situația. 

           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 renunțarea de către 

comuna Cornești la calitatea de membru în ADI Apă canal Constanța, a fost aprobat cu 10 voturi 

pentru .S-au abținut : dl. Florin GHEORGHE, dl. Gabriel ION, dl. Vasile ȘERBAN , doamna 

Ioana CRUDU, dl. Ion CRISTEA,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.32 /27.05.2021. 

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

bugetul local a sumei de 15350 lei Parohiei Hodărăști pentru Biserica filie din localitatea Crivățu 

– 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. 

       Dl.ȘERBAN – i-a solicitat preotului să întocmească o documentație în acest sens și nu a 

făcut-o iar situația este aceiași și la Biserica Hodărăști. 

       Dl. STUPARU – dacă se justifică lucrarea să se facă.  

        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  alocarea de la bugetul local 

a sumei de 15350 lei Parohiei Hodărăști pentru Biserica filie din localitatea Crivățu a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.33 /27.05.2021  . 

 Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  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 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 desemnarea unui reprezentant al  

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



de validare  la nivelul comunei Cornești a fost aprobat cu unanimitate de voturi , proiectul de 

hotărâre devenind hotărârea nr.34 /27.05.2021  . 

         Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: 
 1.Interpelări, întrebări, petiţii şi alte probleme diverse. 

Se dă cuvântul dlui Constantin IORGA. Acesta face cunoscut că are de rezolvat mai multe  

probleme și solicită sprijinul consiliului local.O problemă este mai veche și este vorba de vecinul 

din spatele casei care de 20 de ani are scurgerea apei spre fântâna de apa potabilă a dumnealui  și 

faptul că are plantate sălcii foarte aproape de gospodăria dumnealui , astfel că în locuință este 

permenent umezeală, deasemenea i-au fost sparte și niste plăci de azbocimnet care au fost puse 

în fața geamului să optureze vizibilitatea, iar o altă  problemă este emiterea titlurilor de 

proprietate în baza unei sentințe civile și titlul de proprietate al părinților săi.  

          Dl. Adrian ION - fiind vorba de proprietăți private este de competența instanței.  

Dl.IONESCU – să fie chemat vecinul la primărie. 

Dl.primar – nu se pot înțelege s-a deplasat în teren și poliția locală următorul pas fiind să  

meargă la instanță. In ce privește emiterea titurilor de proprietate, săptămâna viitoare o să aibă 

loc sedința comisiei de fond funciar și se vor analiza solicitările dumnealui. 

Dl. Gabriel ION– dacă nu se înțeleg pe cale amiabilă, trebuie mers la instanță. 

Dl.IORGA- arată că nu poate să meargă la instanță este învârstă și nu are nici bani. 

Dl.STUPARU –sugerează să împuternicească un avocat să facă acest lucru. 

Dl.BURLACU – pentru distrugerea de bunuri să se adreseze poliției naționale care va  

întocmii un dosar penal. 

Dl.primar îl asigură că se va rezolva solicitările pe fond funciar. 

 Dl.STUPARU – solicită să se spună pe ce s-au cheltuit bani la sfârșitul anului trecut. 

Propune să se facă legitimații consilierilor, să se meargă pentru ridicarea balastrului de  

portile oamenilor, să se facă curațenie și să se dea cu ierbicid total acolo unde nu locuiște nimeni. 

Dl.ION Adrian- solicită să se i-a măsuri cu câinii fără stăpân, în apropierea bisericii sunt  

doi care aleargă oamenii. 

          Dl.Primar – avem datori la firma care strângea animalele și astfel nu a mai luat legătura cu 

firma respectivă care dupa cum a înțeles avea deja probleme  în ce priveste tratamentul aplicat 

acestora , însă din luna iunie speră să avem campanie de sterilizare gratuită. 

         Dl.BURLACU – solicită să se ia măsuri pentru reglementare situației juridice a Biserici din 

satul Postârnac care după ani de zile nu este târnosită, trebuie rezolvată această problemă. 

          Dl.Primar – vom întocmi o documentație pentru o sedință viitoare. 

          Dl.IONESCU – solicită montarea de camere la moara Postârnac și reparații drum . 

          Dl.primar răspunde: -comuna este mare , se va rezolva problema gropilor pe aproape toate 

drumurile. 

          Dl.ION Gabriel  și la Cornești ? Dl.primar este de discutat....și nu dorește să se încheie 

ședința în alți termeni , mai bine nu discută...se cunoaște care este situația .... 

          Dl.ION Gabriel –de ce să nu se discute, nu stie exact care este problemea ,ce facem cu 

canalizarea....?! va întreba la fiecare sedință ...... 

          Dl.PRIMAR- s-au făcut demersuri pentru canalizare. 

          Dl.PUTARU- pentru drumul de Bărbucenu a identificat trei posesori de basculante care 

doresc să ajute gratuit. 

Dl. IONIȚĂ – face cunoscut consiliului solicitarea înregistrată cu nr. 6998 din 27.05.2021  

a ASOCIAȚIEI CLUBUL SPORTIV PETROLUL NOUA GENERAȚIE pentru închirierea teren 

de sport la Cornești cu titlu gratuit. 

           Dl. Daniel CRISTEA – să i-a primăria antrenor să nu se plătească de către copii. 



           Dl.Daniel CRISTEA -câti bani se plătește? 

           Dl. IONIȚĂ – se plătește 100 lei pentru fiecare copil, asociația dorește să instaleze o 

instalație nocturnă. 

           Dl.GHEORGHE Florin – a avut prima grupă de copii , închirierea este pe o perioadă 

lungă și să se țină cont că la nivelul comunei mai sunt încă 3 asociații sportive înscrise. 

           Dl.Primar- ce se vrea pentru că în solicitare a zis închiriere după care acordare cu titlu 

gratuit ???!!! 

           Dl.avocat intervine și precizează că este dreptul consiliului local să stabilească și va 

semna și dânsul. 

           Dl.Primar să spună clar ce dorește , să închirieze sau acordare cu titlu gratuit și vom 

analiza situația. 

           Dl.IONIȚĂ – nu se dorește să se dea asociației ........doarece s-au făcut presiuni de la 

partid. 

           Dl.BURLACU – a fost vreodată concesionat acest teren ? 

           Dl.Primar solicită doamnei secretar să spună. 

           Secretarul precizează că a existat o hotărâre de consiliu local privind asocierea comunei 

cu  Clubul sportiv Gloria Cornești , hotărâre care nu crede că a fost materializată.          

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

       

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           

                                                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                   Aurel-Dragoș BADEA                                     Gheorghiţa STAN 
  

 


