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M I N U T A 

 

Sedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Corneşti din data de  22.06.2021       . 

 

         Prin dispoziţia nr.139/16.06.2021 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţa ordinară convocată pentru data  de 22.06.2021       . 

        Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin convocatorul înregistrat cu 

nr.7766/16.06.2021. 

        Ședința s-a desfășurat în data de  22.06.2021 la sediul Școlii Gimnaziale Cornești. 

        ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI : 

       1.- proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico 

economici   ai proiectului  „Amenajare centru civic   în sat Cornești comuna Corneşti, judetul 

Dâmboviţa”-inițiator Radu STANCU – primar.  

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

      2.- proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Radu STANCU- primarul comunei  

Corneşti , judeţul Dâmboviţa , reprezentant al unității administrativ-teritoriale în cadrul Asociației 

Grupul de Acțiune Locală Ogoarele Vlăsiei”-inițiator Radu STANCU – primar.  

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

       3.- proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii juridice, 

consultanţă şi asistenţă juridică pentru apărarea intereselor comunei precum şi ale autorităţilor 

administraţiei publice locale din comuna Corneşti , judeţul Dâmboviţa -inițiator Radu STANCU 

– primar.  

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

      4. proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local al comunei Cornești, judeţul Dâmboviţa -inițiator Radu STANCU – primar.  

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

      5. Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme diverse. 

        Se suplimentează ordinea de zi cu : 

- proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a terenului de fotbal Cornești către 

Asociației ”CLUBULUI SPORTIV PETROLUL NOUA GENERATIE” -inițiator Radu 

STANCU – primar.  

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

- proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor pentru 

naveta la și de la locul de munca a cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar din 

învătământul preuniversitar de stat pe luna mai 2021; 

-inițiator Radu STANCU – primar.  

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

- proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din hotărârea Consiliului local nr. 24 din 

22.04.2021-inițiator Radu STANCU – primar.  

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

 

             Total consilieri prezenţi:    15. 

 

          ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE:               



          1. - hotărârea nr.35/ 22.06.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico economici   ai proiectului  „Amenajare centru civic   în sat Cornești comuna Corneşti, 

judetul Dâmboviţa”-. 

                 - au votat pentru: 12 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- 1 consilier. 

 

           2. - hotărârea nr. 36/ 22.06.2021 privind desemnarea domnului Radu STANCU- primarul 

comunei  Corneşti , judeţul Dâmboviţa , reprezentant al unității administrativ-teritoriale în cadrul 

Asociației Grupul de Acțiune Locală Ogoarele Vlăsiei”-. 

                 - au votat pentru: 13 consilieri; 

      - au votat împotrivă: - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

           3. - hotărârea nr. 37/ 22.06.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii 

juridice, consultanţă şi asistenţă juridică pentru apărarea intereselor comunei precum şi ale 

autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Corneşti , judeţul Dâmboviţa. 

                 - au votat pentru: 10 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- 3 consilier. 

            4. - hotărârea nr. 38/ 22.06.2021 privind aprobarea  Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului local al comunei Cornești, judeţul Dâmboviţa. 

                 - au votat pentru: 12 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:-1 consilier. 

            5. - hotărârea nr. 39/ 22.06.2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea 

cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de munca a cadrelor didactice si personalului didactic 

auxiliar din învătământul preuniversitar de stat pe luna mai 2021. 

                 - au votat pentru: 13 consilieri; 

      - au votat împotrivă:  - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

            6. - hotărârea nr. 40/ 22.06.2021 privind modificarea art.1 din hotărârea Consiliului local 

nr. 24 din 22.04.2021. 

                 - 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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