
PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  27.07.2021 

       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.166/21.07.2021 şi a convocatorului 

înregistrat cu nr.9222 /21.07.2021. 

       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.Ion TUDORACHE  –cetățean din satul 

Cornești și dl.BĂJANESCU Daniel-Georgian  –reprezentant SC POWER DANCE SRL. 
       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.- Raport privind  activitatea  desfășurată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în comuna Corneşti, judetul Dâmboviţa pe 

semestrul II 2020- prezintă Ileana OPREA;  

       2.- Raport privind  activitatea  de soluţionare a petiţiilor conform Ordonanței Guvernului  nr. 

27/2002 si a legii nr. 233/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului  nr. 27/2002 , semestrul 

I din anul 2021- prezintă Elena- Camelia DAN; 

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

pentru eficientizarea acestei activităţi. 

      4.- Proiect de hotărâre privind întocmirea documentației necesare pentru actualizare  Planului 

urbanistic General și a Regulamentului local de urbanism-inițiator Radu STANCU - primar.  

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

        5.-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. ; 

        6.- Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui imobil aparținând 

domeniului public al comunei Cornești ,din imobil cu destinație de învățământ în imobil cu altă  

destinatie la dispoziția comunei Cornești; 

        7.- Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unor imobile, clădiri și  

teren aferent aparținând domeniului public al comunei Cornești ,din imobile cu destinație de 

învățământ în imobile cu altă  destinatie la dispoziția comunei Cornești; 

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

        Secretarul general face cunoscut consiliului local că 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. 

        Dl.Aurel-Dragoș BADEA este președinte de sedință ales conform hotărârii 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. 

        Având în vedere ca în sala de ședinta sunt prezenți dl.Ion TUDORACHE  –cetățean din 

satul Cornești și dl.BĂJANESCU Daniel-Georgian  –reprezentant SC POWER DANCE SRL  

înainte de a se intra în ordinea de zi, dl.primar întreabă dacă persoanele prezente doresc să 

prezinte consiliului local o problemă, s-au doresc să participe la sedință. 

       Dl.Ion TUDORACHE- dorește să participe la sedință. 

       Dl.Daniel BĂJANESCU –dorește să prezinte consiliului local o problemă, cu privire la 

contractul de închiriere pe care îl are pentru Căminul cultural. Dl.primar propune consiliului să 

permită ca să-și prezinte problema pentru care este prezent în ședință. 

        I se permite să i-a cuvântul . 
                Dl. BĂJENESCU - reprezentant SC POWER DANCE SRL solicită consiliului local 

prelungirea contractului de închiriere al căruia act adițional a expirat din 07 ianuarie 2021 și deși 
a  solicitat prelungirea încă de atunci nu i s-a prelungit contractul iar din cauza pandemiei nu a 
avut activității , acum pentru că s-au mai relaxat măsurile ar dori să înceapă activitatea . 

                 Dl.primar – solicită să se supună la vot solicitarea . 
                Secretarul general –solicită cuvântul și face cunoscut că nu este întocmit un proiect de 

hotărâre în acest sens, nu poate că de-a informații cu privire la problema prezentată ne având 
cunoștiință despre prezenta dlui BĂJENESCU. Se poate întocmi un material care să fie luat în 
discuție la sedința următoare, după câte a înteles nu este vorba de o prelungire a contractului de 
închiriere acesta fiind deja ajuns la termen și nu s-a plătit chiria, precizează că nu se poate să se 
adopte o  hotărâre . 

                 Dl.Ion CRISTEA – să i se prelungescă contractul ................................................................. 
                 Doamna Ioana  CRUDU – să i se prelungescă contractul ........să nu mai fie plimbat ........... 
                 Dl.ȘERBAN– să i se prelungescă contractul, având în vedere că a investit în imobil............ 
                 Se supune la vot prelungirea contractului de închiriere, prelungire care este aprobată cu 

unanimitate de voturi. 
                 Dl.primar solicită să se plătescă chiria din luna ianuarie la zi. 
                 Dl.IONIȚĂ intervine și face cunoscut că societățile comerciale care funcționază pe raza 

comunei trebuie să plătească o taxă , taxă ce a fost stabilită încă de anul trecut odată cu 
impozitele și nu este aplicată,societățele comeciale trebuie să depună un dosar cu documentele de 
funcționare . 

                 Dl.BURLACU- să se stabilească cine se ocupă. 
                 Dl.Adrian ION – de ce nu s-a plătit.....?! 
           Nu mai sunt discuții . 

         Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  Raport privind  activitatea  desfășurată în 

baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în 

comuna Corneşti, judetul Dâmboviţa pe semestrul II 2020- și se dă cuvântul să-l prezinte 

doamnei secretar general. 

        După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 

        Dl.BURLACU – întreabă dacă nu este prea putin un singur asistent social, având în vedere 

că toate aceste persoane cu handicap trebuiesc vizitate. 

        Dl.IONIȚĂ – mai este prevăzut un post… 

        Dl.primar – vom vedea … 

         Nu  mai sunt înscrieri la cuvânt. 

        Cu unanimitate de voturi se însușește-Raportul privind  activitatea  desfășurată în baza Legii 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în comuna 

Corneşti, judetul Dâmboviţa pe semestrul II 2020 . 

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  Raport privind  activitatea  de soluţionare a 

petiţiilor conform Ordonanței Guvernului  nr. 27/2002 si a legii nr. 233/2002 privind aprobarea 

Ordonanței Guvernului  nr. 27/2002 , semestrul I din anul 2021 și se dă cuvântul să-l prezinte 

doamnei secretar general. 

       Se solicită înscrieri la  cuvânt.  

       Doamna CRUDU –unele șanturi sunt blocate din cauza gunoaielor. 



       Dl.primar - știe, poliția locală deja a înmânat înștiințări, însă sunt puțini oameni care au 

înțeles să curețe. 

       Dl.BURLACU- în raport trebuia să se scrie cine a rezolvat petițiile și câte a rezolvat fiecare 

salariat, sunt persoane care nu au rezolvat nici o petiție, să se vadă cine muncește și cine nu . 

        Secretarul general solicită cuvântul pentru a face precizării. La ședință trebuia să participe și 

funcționarii din compartimentele respective, însă având în vedere că sedința se prelungește peste 

orele de program dl.primar a apreciat ca funcționari să nu participe la sedința consiliului local. 

Cu privire la modul de soluționare a petițiilor aceste sunt repartizate așa cum s-a scris și în 

materialul prezentat în funcție de activitatea fiecărui compartiment, astfel că sunt întradevăr 

funcționari care nu au rezolvat nici o petiție , pentru că nu li s-a repartizat o astfel de petiție, 

petițiile nevizând activitatea compartimentului respectiv. 

        S-au iscat discuții contradictorii , mai mulți consilieri vorbesc deodată, dl.BURLACU 

solicită ca salariații compartimentelor să vină la sedință……………………..alți consilieri nu 

sunt de acord …….nu se mai poate consemna…… 

        Dl.primar –i-a legătura telefonic cu funcționarii de la compartimentul registratură , relații cu 

publicul și arhivă, compartimentul asistență socială , compartimentul urbanism și 

compartimentul agricol fond fucniar si cadastru pentru a se prezenta la sedință , însă fiind după 

ora 16, 00 aceștia întârzie…. 

        Se crează discuții contradictorii, mai mulți consilieri solicită să nu fie chemați funcționarii.  

        Cu 14 voturi pentru, se însușește - Raportul privind  activitatea  de soluţionare a petiţiilor 

conform Ordonanței Guvernului  nr. 27/2002 si a legii nr. 233/2002 privind aprobarea 

Ordonanței Guvernului  nr. 27/2002 , semestrul I din anul 2021, dl.Ion BURLACU votează  

împotrivă,  motivând că trebuia să se scrie în raport cine a rezolvat petițiile și câte a rezolvat 

fiecare salariat, sunt persoane care nu au rezolvat nici o petiție. Trebuia să vină de la 

compartiment să prezinte raportul. 

        Dl.Florin GHEORGHE-  a existat și în trect aceiași problemă, personalul primăriei are 

program de activitate 8-16, să se convoace sedințele de consiliu local la ora 8,oo dimineața astfel 

ca  personalul să nu fie reținut peste program. 

        Se crează gălăgie ….dl.președinte de ședință solicită să se facă liniște .  

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

înscrierii datelor în registrul agricol şi măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi și se dă 

cuvântul inițiatorului. 

         Având în vedere că nu este prezent nici un funcționar de la acest compartiment se aprobă 

amânarea prezentării materialului. 

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

consilier local responsabil cu afacerile europene și se dă cuvântul inițiatorului. 

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

specialitate, după care se solicită propuneri pentru responsabil cu afacerile europene. 
          Dl. Florin GHEORGHE - propune pe dl.Vasile ȘERBAN. 

          Dl.Ion BURLACU – propune pe dl.Gheorghe IONIȚĂ . 

           Dl.Victor DAN – propune pe dl.ION Gabriel. 

         Nu mai sunt înscrieri la cuvânt și nici alte propuneri. 

         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 consilier local responsabil cu afacerile europene a fost respins 

neîntrunindu-se majoritatea simplă de voturi.  

         Pentru prima propunere s-au înregistrat 6 voturi pentru, respectiv au votat pentru dl. Ion 

IONESCU, dl.Adrian CRĂCIUN , Dl. Ion BURLACU, dl.Marian PUȚARU, dl.ION Adrian  și 

dl.Ion STUPARU și 9 voturi împotrivă.      

         Pentru cea de-a doua  propunere s-au înregistrat 3  voturi pentru ,respectiv au votat pentru: 

dl.Florin GHEORGHE , dl.Gheorghe IONIȚĂ și dl.Gabriel ION . 



        S-au prezentat la sedință și funcționari chemați însă materiale fiind deja prezentate s-au 

amânate, li s-a multumit pentru prezență, urmând ca pe viitor să  fie  prezenți la sedințele 

consiliului local . 

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

schimbare a destinației unui imobil aparținând domeniului public al comunei Cornești ,din 

imobil cu destinație de învățământ în imobil cu altă  destinație la dispoziția comunei Cornești 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.BURLACU – de ce se propune schimbarea destinației având în vedere că doamna 

contabil a spus că noua primărie va fi gata în luna august  2021…?! 

         Dl.Primar- nu a zis niciodată în luna august, pentru că din cauza pandemiei PNDL a mai 

amânat plățile, nu se știe până când.  

         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 propunerea de schimbare a destinației unui imobil aparținând domeniului public 

al comunei Cornești, din imobil cu destinație de învățământ în imobil cu altă  destinație la 

dispoziția comunei Cornești, a fost aprobat cu unaimitate de voturi pentru ,  proiectul de hotărâre 

devenind hotărârea nr.42/27.07.2021. 

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

schimbare a destinației unor imobile, clădiri și  teren aferent aparținând domeniului public al 

comunei Cornești, din imobile cu destinație de învățământ în imobile cu altă  destinatie la 

dispoziția 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 propunerea de schimbare a 

destinației unor imobile, clădiri și  teren aferent aparținând domeniului public al comunei 

Cornești ,din imobile cu destinație de învățământ în imobile cu altă  destinatie la dispoziția 

comunei Cornești, a fost aprobat cu unanimitate de voturi pentru ,  proiectul de hotărâre devenind 

hotărârea nr.43 /27.07.2021. 

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

        Doamna CRUDU – propune să se paveze și în curtea Școlii Cornești. 

        Dl.Primar - da, se va pava, să se solicite de către școală, are pavele achiziționate încă de 

anul trecut . 

         Dl.STUPARU- să fie mutat opritorul de pe șosea la Frasinu , oamenii se plâng că se 

deteriorează casele.....și o altă problemă -câini fără stăpân de la Frasinu. 

         Intreabă  care este stadiul terenului sintetic. 

         Dl.primar răspunde :cu privire la câini , au fost acțiuni de prindere a acestora, însă ziua nu  

pot fi prinși, pentru că stau ascunși iar în ce privește terenul sintetic se lucrează. 

         Dl.ION Gabriel- care este situația canalizării ?! rețeaua trece pe la cel putin 9 persoane din 

cei prezenți deși nici unul nu zice nimic...... 

         Dl.primar cei de SC CONI ne-au acționat în judecată si solicită 15 miliarde lei iar dacă se 

câștigă procesul o să avem probleme foarte mari. 

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

         Dl.CRĂCIUN – drumul spre Finta, nu se mai poate circula, până se asfaltează trebuie 



găsită o soluție pe plan local. 

Dacă pe viitor se mai prezintă rapoarte să se prezinte dacă comuna este multumită de activitatea 

societăților cu care are contracte de închiriere de  ex. Societatea care a închiriat căminul cultural. 

        Dl.BURLACU – doamna contabil la sedința trecută a spus că sunte-ți transparenți , să vină 

să prezinte situația cheltuielilor și a plăților efectuate din noiembrie 2020 și până în prezent pe 

obiective , mai solicită situație teren Brăcăcilă , listă cu prtoprietari ,altfel se va adresa în altă 

parte . 

        S-a promis alegeri membrii în comisia de fond funciar ,aceștia nu sunt aleși pe viață. 

        Dl.primar – discuția a fost să rămână tot dl.Ghinea pentru că are  experiență. 

        Nu se mai poate consemna mai mulți consilieri vorbesc de odată. 

        Dl. Adrian ION – solicită curățarea buruienilor la SRM , nu este vizibilitate. 

        Dl. Florin GHEORGHE – a avut în familie un eveniment nefericit, si solicită ca ajutorul dat 

bisericilor să fie pentru construcție capelă. 

        Dl.BURLACU – cine recepționează lucrarea după ce li se alocă banii? 

        Dl.primar- să vină și să solicite bani pentru capele. În ce privesc aprobările date  se aduc 

documente justificative pentru sumele aprobate. 

        Nu mai sunt luări de cuvânt 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 
  

 

 


