
PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  03.06.2021 

 

       In sedinţa extraordinară 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 extraordinară convocată de îndată în conformitate 

cu prevederile art.134 alin.(1) lit.a alin.4   din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

prin dispoziţia primarului nr.136/31.05.2021 şi a convocatorului înregistrat cu 

nr.7188/31.05.2021. 

       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 , doamna Mădalina-Elena MARE RUJOIU-

consilier achiziții publice. 

      Dl. Radu STANCU – primarul comunei Corneşti , judeţul Dâmboviţa , este invitat ca în 

conformitate cu prevederile art.135 alin.(7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,să 

supună spre aprobare proiectul  ordinii de zi :     

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

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

Dâmboviţa”.  

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

             Secretarul general al comunei face cunoscut consiliului local că sunt îndeplinite 

condițiile prevăzute la art.136 alin.(8) iar proiectul de hotărâre pot fi supuse dezbaterii. 

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

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

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

        Nu sunt înregistrate anunțuri, astfel că dl. Primar Radu STANCU 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. 

        Domnul Aurel-Dragoș BADEA–este președinte de ședință ales conform hotărârii consiliului 

local 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).   

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

studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici   ai proiectului  „Amenajare centru 

civic   în sat Cornești comuna Corneşti, județul Dâmboviţa”și se dă cuvântul să prezinte proiectul 

de hotărâre însoțit de documentele de prezentare și motivare inițiatorului. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

        Dl. Gabriel ION – face cunoscut că fostul Consumcoop Bilciurești are depusă solicitare prin 

care revendica suprafața de teren de 1200 mp din centru pentru care face dovada cu acte din anul 

1962 ,astfel că numai după ce se clarifică situația cu Consumcoopul va aproba documentația 

pentru centru civic. 



       Dl.IONIȚĂ- nu are plătite taxe și impozite, nu poate să-l obțină…..și oricum terenul este al 

comunei existând o hotărâre de consiliu local în acest sens. 

       Dl. Gabriel ION- nu se poate …..aceștia au plătit impozite  pentru clădire și teren , iar 

hotărârea Consiliului este ilegală. 

        Se crează dezordine , se ridică tonul …….mai mulți consilieri vorbesc deodată……. 

        Se solicită să se discute organizat ….. 

        Dl.primar solicită secretarului să facă precizări. 

        Secretarul  general arată că există o hotărare a consiliului local pentru suprafata de 1978 mp 

adoptată în anul 2017, care nu a fost apreciată de Instituția prefectului ca fiind nelegală aceasta 

fiind deci adoptată înainte de apariția legii nr. 231/2018 , iar consumcoopul are depusă o cerere 

în baza acestei legii care nu crede ca face obiectul. Având în vedere că la nivel național situația 

terenurilor ocupate de clădirile consumcoop nu a fost reglementată a determinat necesitatea 

apariției legii nr. 231/2018 iar ulterior respectiv anul trecut a mai apărut încă o lege pentru 

reglementarea acestor situații. Nu este pregătită pentru a detalia aceste aspecte , neștiind că vor fi 

aduse în discuție.  

         Dl.Gabriel ION – asa este anul trecut a mai apărut o lege în acest sens…..personal are 

depusă o cerere prin care a solicitat în baza acestor legii, terenul de sub construcția cumpărată de 

la Consumcoop Bilciurești, unitate în care a lucrat și știe că plătea impozite pe teren și construcții 

la primărie. 

         Dl.Vasile ȘERBAN – să se clarifice situația cu cererile depuse conform legii nr. 

231/2018….să se amâne două săptămâni ….. 

          Dl. IONIȚĂ- dl.ȘERBAN și dl.Gabriel ION să părăsească sala … au un interes în această 

problemă…… și nu trebuie să voteze…. 

           Dl.BURLACU – a venit la sedință să se aprobe proiectul ……problema de vot este a 

fiecăruia …..Din câte cunoaște consumcop nu a avut în proprietatea terenuri ci doar clădiri, 

terenurile fiind ale primăriei….. nu a existat să aibă acte pe teren consumcoop-ul. Astfel că 

propune să se amâne discuția proiectului pentru clarificări. 

           Dl.primar –să se aprobe proiectul …….se va amenaja pe partea cealaltă până se clarifică 

situația …… să se supună la vot doar pentru partea cealaltă …..conform planului de situație 

întocmit lucrările se opresc la 2 mp de construcția magazin  , a fost creată cale de acces … se 

dorește să se facă ceva frumos …..consilierii sunt invitați să mai vadă planul ……. …cum se va 

proceda cu proiectul de hotărâre ….. sau nu se mai supune la vot ?!. 

           Se crează dezordine , se ridică tonul …….mai mulți consilieri vorbesc deodată…….se 

solicită să se discute la o dată ulterioară……….. 

           Secretarul general arată că nu se poate….documentația este  întocmită pentru tot 

centrul…. nu se poate fragmenta ……este un singur deviz întocmit cu toți indicatorii tehnico- 

economici ai obiectivului. 

           In ce privește proiectul de hotărârea nu poate fi retras de pe ordinea de zi decât  cu acordul 

initiatorului, care este dl.primar. 

          Dl.primar nu este de acord cu retragerea proiectului . 

          Dl.Adrian Constantin ION –se dorește să fie un proiect bun…… 

          Doamna Crudu – să se amâne o săptămână…… 

          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 studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici   ai 

proiectului  „Amenajare centru civic   în sat Cornești comuna Corneşti, judetul Dâmboviţa”a fost 

respins cu 7 voturi pentru, au votat pentru dl. Aurel-Dragoș BADEA, dl. Gheorghe IONIȚĂ , dl. 

Ion IONESCU, dl. Adrian CRĂCIUN , dl. Ion STUPARU , dl. Daniel CRISTEA , dl. Victor 

DAN și 8 abțineri :dl. ION Gabriel , dl.GHEORGHE Florin ,  dl.Vasile ȘERBAN, dl.ION 

Adrian-Contantin, dl. Marian PUȚARU , dl. Ion BURLACU ,dl. Ion CRISTEA  și doamna  

Ioana CRUDU. 

         Dl.primar –precizează că urmează să se convoace o altă sedință în cursul lunii iunie. 

         Se crează dezordine …….mai mulți consilieri vorbesc deodată……..Subiectul este epuizat. 

         Ordinea de zi fiind epuizată președintele de ședință mulțumește domnilor consilieri prezenți 

la dezbaterile ședinței și declară închise lucrările ședinței. 

         Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     

      

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           

                                                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                     Aurel-Dragoș BADEA                                           Gheorghiţa STAN 

  

 

 


