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Sedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Corneşti  din data de  11.08.2021       . 

 

         Prin dispoziţia nr.201/05.08.2021 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţa ordinară pentru data  de 11.08.2021       . 

        Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin invitația înregistrată cu nr.9824/ 

05.08.2021. 

        Ședința s-a desfășurat în data de  11.08.2021 la sediul Școlii Gimnaziale Cornești. 

        ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI : 

       1.- Proiect de hotărâre privind analiza stadiului înscrierii datelor în registrul agricol şi măsuri 

pentru eficientizarea acestei activităţi. - inițiator Radu STANCU - primar.  

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

       2.-Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local responsabil cu afacerile 

europene - inițiator Radu STANCU - primar.  

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

   3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și  

secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.II / 2021- inițiator 

Radu STANCU - primar.  

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

       4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2021 , 

aprobarea  anexei 2 -Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 și a anexei 3- Programul de 

investiți publice pe surse de finanțare - inițiator Radu STANCU - primar.  

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

        5.- Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru  

Biserica Creștină Evanghelică din satul Frasinu  comuna Cornești- inițiator Radu STANCU – 

primar.  

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

        6.- proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației pentru închiriere prin 

licitație publică a unui spațiu dintr-un imobil aparținând domeniului public al comunei Cornești; 

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

        8.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă lucrările 

sedințelor Consiliului local în perioada august –octombrie 2021; 

        9.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor de performanță aferente anului 

şcolar 2020-2021; 

      10.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației pentru închiriere prin 

licitație publică a imobilului Cămin cultural Cornești . 

           Total consilieri în funcție: 15. 

           Total consilieri prezenţi:    13. 

 

          ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE:               

          1. - hotărârea nr.44/ 11.08.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă 

lucrările sedințelor Consiliului local în perioada august –octombrie 2021. 

                 - au votat pentru: 12 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:-1 consilier. 

 

 



 

          2. - hotărârea nr.45/ 11.08.2021 privind analiza stadiului înscrierii datelor în registrul 

agricol şi măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi. 

                 - au votat pentru: 13 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

          3. - hotărârea nr.46/ 11.08.2021 privind desemnarea unui consilier local responsabil cu 

afacerile europene. 

                 - au votat pentru: 7 consilieri; 

      - au votat împotrivă: 5 consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

          4. - hotărârea nr.47/ 11.08.2021 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de 

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

2021. 

                 - au votat pentru: 8 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- 5 consilier. 

          5. - hotărârea nr.48/ 11.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 

2021 , aprobarea  anexei 2 -Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 și a anexei 3- Programul 

de investiți publice pe surse de finanțare. 

                 - au votat pentru: 13 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

           6. - hotărârea nr.49/ 11.08.2021 privind acordarea de la bugetul local a unui sprijin  

financiar pentru  Biserica Creștină Evanghelică din satul Frasinu  comuna Cornești. 

                 - au votat pentru: 11 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:-2 consilier. 

          7. - hotărârea nr.50/ 11.08.2021 privind aprobarea întocmirii documentației pentru 

închiriere prin licitație publică a unui spațiu dintr-un imobil aparținând domeniului public al 

comunei Cornești. 

                 - au votat pentru: 13 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

          8. - hotărârea nr.51/ 11.08.2021 privind aprobarea cuantumului burselor de performanță 

aferente anului şcolar 2020-2021. 

                 - au votat pentru: 13 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

 

          9. - hotărârea nr.52/11.08.2021 privind aprobarea întocmirii documentației pentru 

închiriere prin licitație publică a imobilului Cămin cultural Cornești. 

                 - 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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