
PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  22.06.2021 
             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.139/16.06.2021 şi a convocatorului 
înregistrat cu nr.7766 /16.06.2021. 
             In urma  apelului nominal a rezultat că din cei 15 consilieri ce compun consiliul local 
sunt prezenţi un număr de 13 consilieri, lipsesc: doamna Ioana CRUDU și dl.Adrian CRĂCIUN. 
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 Elena  CHIRIȚĂ–consilier 
comaprtiment financiar contabilitate, mai participă :doamna Liliana ANDREI și dl.Constantin 
MATEI –cetățeni din satul Cornești. 
             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 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 propune suplimentarea ordinii de zi cu :  
       1.- 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. ; 
       2.- 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 ; 
       3.- Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a terenului de fotbal Cornești 
Asociației ”CLUBULUI SPORTIV PETROLUL NOUA GENERATIE” -inițiator Radu 
STANCU – primar.  
       - Aviz consultativ : comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3. ; 
        Secretarul general 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.   
         Având în vedere discuțiile din sedința anterioară secretarul general insistă asupra  
dispozițiilor art.228 alin.(1).       
         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).   
         Dl.Gabriel ION –nu va aproba procesul verbal pentru că nu este în conflict de interese cum 
s-a susținut în sedința anterioară…... 
         Dl.Vasile ȘERBAN – ce înseamnă conflict de interese……??!!care este interesul ……??!! 
Este altă treabă …. 
        Supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare a fost aprobat cu 11 de voturi pentru și 
două voturi împotrivă. Au votat împotrtivă dl. Gabriel ION și dl. Vasile ȘERBAN. 
        Secretarul general precizează că în procesul verbal a consemnat mai mult decât sinteza 
dezbaterilor, a încercat să consemneze cât mai fidel dezbaterile, înțelege că nu conținutul 
procesului verbal este problema ci opinia unor consilieri. 
        Deasemnea solicită președintelui de ședință să i-a măsuri ca sedința să se desfășoare astfel 
încât să poată consemna luările de cuvânt, luări de cuvânt care nu trebuie să exceadă 
materialului pus în dicuție.  
         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, judetul Dâmboviţa”- 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. Adrian-Constantin ION întreabă care mai sunt firmele care au participat la licitație 
pentru întocmirea SF , suma este mare ………. 
        Dl.primar – au mai fost două trei firme ….își amintește de prima care a fost  Desing studio 
….însă trebuie știut că cei care au întocmit au fost cei care au executat cel mai repede………… 
personal nu a vrut să facă SF, pentru că nu a vrut să cheltuiască bani …….. 
        Gabriel ION – documentația se referă de la sediul PSD până la magazinul lui Fane …..este 
tot ce trebuie …..întreabă dacă s-a rezolvat situația juridică a terenului…..s-a înscris la OCPI ?? 
și dacă este prevăzută toată suma ……. 
         Dl.primar- nu a fost intabulat , nu toate terenurile sunt intabulate …investiția este 
prevăzută  în lista de investiții la aprobarea bugetului,  suma fiind de 6000 lei. 
       In lista de investiții la aprobarea bugetului se trece ce obiective vrei să faci iar ulterior se fac 
rectificări…….. 
       Dl.Gabriel ION – în suma de 578000 lei se regășește atât partea stângă cât și partea 
dreaptă…??!! dorește hârtie oficială …..dacă se lămurește…..pentru că în planul de investiție 
este cuprins la 67.2 terenul de fotbal ……..nu s-a reglementat juridic situația terenului …iar 
cheltuiala este prea mare …….. 



       Dl.primar- cu privire la valoarea investiției, nu îi dă mare valoare , aceasta este suma din 
studiu de fezabilitate , a calculat personal și numai pentru pavele  suma ar fi de un milliard și 
patru sute,  calculat cu 40 lei/mp, borduri, rigole…………. iar în afară de toate acestea  mai este 
necesar și nisip ….precum și manopera……………. 
       Dl.BURLACU- cei care sunt nemulțumiți să acționeze în judecată……. 
       Dl.Gabriel ION - a tot făcut devize cât a lucrat ……..  dumnealui i-a ieșit mult, mult mai 
puțin din calcul…… 
       Dl.BURLACU- dacă se aprobă SF-ul în cât timp estimativ se  va realiza?! 
       Dl.primar crede că jumătate se va realiza în două luni … 
       Dl.PUȚARU – care este jumătatea…… ?! 
       Dl.primar se va realize partea cu CEC-ul . 
       Dl.BURLACU – de ce ?! pentru că tirurile opresc pe partea cealaltă…. 
       Dl.Primar –intenționează să facă tot centrul civic……. 
       Dl.Adrian-Constantin ION  -de ce nu se face cu foduri europene?? 
       Dl.BADEA- să se supună la vot,  dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt ….. 
       Dl.primar – nu s-a dat drumul la fonduri….asta va dura …..se cunoaște situația cu sala de 
sport prin CNI…    
       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 aprobat cu 12 voturi pentru și o abținere 
din partea dlui Gabriel ION,   proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.35/22.06.2021.    
        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  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” 
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 desemnarea domnului  
Radu STANCU- primarul comunei  Corneşti , judeţul Dâmboviţa , reprezentant al unității 
administrativ-teritoriale în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ogoarele Vlăsiei”,  a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi , proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.36/22.06.2021.    
        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  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 și se dă cuvântul inițiatorului. 
        După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizele  comisiilor de 
specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 
         Dl. Vasile ȘERBAN – cunoaște că dl.Bogdan Dumitru are  cerere depusă pentru 
prelungirea contractului……….. 
         Dl. Gabriel ION – este cererea nr. 7830/18.06.2021 prin care solicită prelungirea 
contractului …..….. 
        Se ridică tonul mai multe persoane vorbesc deodată……………………………… 
        Dl.primar dorește să încheie  contractul cu un alt avocat, deoarece avem destule probleme 



despre care nu dorește să vorbească,acum ….. .…însă dacă se insistă, dl.avocat ar trebuie să vină 
să spună de ce s-au pierdut procese de cca 8 miliarde,apeluri și recursuri pierdute  …și sentințe 
rămase definitive prin nerecurare…… 
        Dl.Gabriel ION – dorește explicații și dacă se lămurește nu este nici o problemă …… 
        Dl.primar – pentru procesele pierdute…..cu SC TCS , SC DUMCAS SA ,SC BELO ……… 
        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 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 
a fost aprobat cu 10 voturi pentru și trei abținerii, s-au abținut dl.Gabriel ION , dl.Vasile 
ȘERBAN și dl.Florin GHEORGHE , proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.37/22.06.2021. 
      Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea  
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Cornești, judeţul 
Dâmboviţa și 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  Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al 
comunei Cornești, judeţul Dâmboviţa, a fost aprobată cu 12 voturi pentru și o abținere , se abține 
dl.Gabriel ION , proiectul de hotărârea devenind hotărârea nr.38/22.06.2021 .           
           Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  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  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 – fiecare cadru didactic să aducă bonuri de decontare carburant, cine 
răspunde de justificarea cheltuielilor ?? 
        Doamna CHIRIȚĂ – directorul școlii răspunde … 
         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 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, a fost aprobat cu uanaimitate de voturi pentru ,  proiectul 
de hotărâre devenind hotărârea nr.39/22.06.2021. 
         Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind modificarea art.1 
din hotărârea Consiliului local nr. 24 din 22.04.2021 – 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. 
        Dl.STUPARU – nu toți muncitorii muncesc la fel , unii stau și primesc salarii mari, de ce 
nu sunt puși la treabă ….? 
        Se produce gălăgie ….nu se poate consemna……...secretarul general solicită să se 
restabilească ordinea. 
        Dl.IONIȚĂ – viceprimar - nu poate să se implice, nu i se permite și nici nu I se decontează 
combustibilul…….. 



         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 modificarea art.1 din 
hotărârea Consiliului local nr. 24 din 22.04.2021, a fost aprobat cu 12 voturi pentru  și un vot 
împotriva, cel al dlui Ion STUPARU,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.40 
/22.06.2021. 
         Se trece la  punctul  :  proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a terenului de 
fotbal Cornești Asociației ”CLUBULUI SPORTIV PETROLUL NOUA GENERATIE”– 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. 
        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 darea în folosință gratuită a 
terenului de fotbal Cornești Asociației ”CLUBULUI SPORTIV PETROLUL NOUA 
GENERATIE” a fost respins cu un vot pentru, cel al dlui Gheorghe IONIȚĂ și 12 abțineri  . 

 Dl. Victor DAN – să se antreneze în continuare pe teren ……. 
Dl.IONIȚĂ – se solicită încheierea unui contract  pentru a se monta o nocturnă gratis,  

societatea fiind nonprofit…… 
Dl.BURLACU – reprezentantul asociației să vină personal să spună ce dorește să facă …. 
Dl. GHEORGHE – ce să vină…… dacă deja  li s-a impus …. 
Dl.primar – nu știe ce s-a auzit, însă nu i-a dat nimeni ordin ce să facă , numai consiliul  

local poate să hotărască, poate să vină oricine este interesat…….. 
       Dl.Florin  GHEORGHE- dacă nu se dorește cabinele unde se schimbă copii ??? iar dacă o 
familie dorește să facă sport nu este lăsată …… 
        Dl.IONIȚĂ – este dosar penal pe rol pentru furt de energie electrică….. 
        Dl.Victor DAN – este de acord să joace și inițial sunt lăsați după care nu au mai fost lăsați….să se 
stie situația juridică a terenului și a cabinelor la primărie și să se angajeze să aibă grijă de teren , să se 
angajeze un om care să îngrijească terenul .. …să vină în sedință dacă este interesat…. 

Doamna Liliana ANDREI  intervine : salariații primăriei să îngrijească…. 
Dl.Ion IONESCU- să facă copii de școală sport  să se amâne pentru o lună …..  

        Dl.BURLACU- de ce nu ? 
Nu mai sunt discuții pe acest subiect. 

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: 
- Interpelări, întrebări, petiţii şi alte probleme diverse. 
Dl.BURLACU -întreabă cine  sunt membrii în comisia de fond funciar …… Mai întreabă cine este  

persoana care se ocupă de problema lui de la Postârnacu ? 
Se dă cuvântul secretarului general pentru a răspunde la prima problemă , acesta dă răspuns.  
Dl.BURLACU - dl.Ghinea este ales pe viață ?! 
Dl.Primar- a fost de acord cu dl.Ghinea pentru că are experiență, fiind vechi în această comisie,  

astfel trebuia găsit un mare fermier ori acesta nu crede ca are timp de comisia pentru activitatea comisiei 
de fond funciar……. despre problema cu biserica răspunde urbanismul pentru că pe la urbanism trec toate 
autorizațiile de construcție…… 

Dl. BURLACU o să vină oamenii din satul Postârnac  la primărie….să se rezolve problema…. 
Se crează galăgie ….nu se mai poate consemna……..se restabilește linistea . 

        Dl.primar – solicită consiliului local punctul de vedere  cu privire la achiziționarea de SC 
COMCEREAL SA aflat în lichidare a unei suprafete de 4000 mp , teren pe care în viitor se poate 
construii pentru comunitate : un dispensar , teren de sport sau poate altceva....... așteaptă sugestii. 
       Dl.GHEORGHE – prioritar dispensar și teren de sport.... 
       Dl.IONESCU – din câte știe aceștia au datorii la primărie......să se acopere cu datoria..... 



       Dl.primar -dacă sunt de acord a discutat cu lichidatorul și acesta a spus că trebuie să depună 
o documentație .... 
         Dl.IONIȚĂ – primăria să se treacă la creanțe...... 
         Dl.Primar   - da se poate ..........un miliard.....se gândește să propună să se achite eșalonat..... 
         Dl.PUȚARU – nu este mult................. să se facă demersuri ....    
         Dl. Cristea ION – rău ......nu este ........este bine .... să se facă demersuri ....    
         Dl. Victor DAN- propune  teren sintetic...... să se facă demersuri ....    
         În concluzie se propune să se facă demersuri pentru a se achiziționa terenul urmând a se 
pregati un material pentru o sedință ulterioară. 
         In continuare secretarul general solicită cuvântul pentru a prezenta o scrisoare înregistrată 
cu nr. 7557/10.06.2021 a doamnei Liliana ANDREI, prezentă de altfel în sedință . 
         Dl.IONIȚĂ – solicită cuvântul: nu răspunde unei persoane care a fost prinsă furând și dă 
citire centralizatorului de la concursul din anul 2020 și mulțumește pentru reclamația depusă de 
aceasta la Consiliul Județean Dâmbovița.... 
        Atât dl Ioniță cat și doamna Andrei ridică tonul  și vorbesc deodată.............. 
        Doamna ANDREI – problema nu are nici o legatură cu scrisoare .Ce a  cerut și ce i se 
răspunde .... 
        Se ridică tonul de ambele persoane........ 
        Dl.președinte de sedință – solicită să se discute pe un ton civilizat... 
        Dl.IONIȚĂ – credibilitatea doamnei este redusă ...Consiliul judetean a întrebat ce caută 
terasele amplsate la mai putin de 4 m.l de axul drumului. 
        Doamna ANDREI – care sunt atribuțiile viceprimarului?! Să sta în birou , nu face nimic 
....trebuie să mai și muncim .... 
         Dl.IONIȚĂ – doamna ANDREI paște cu animalele pe islazul fără să plătească ... 
         Doamna Andrei – ăla este islaz ?!Nu are nici o treabă cu ce a scris .... 
         Dl.IONIȚĂ:a luat bani europeni .......... iese din sală. 
         Doamna ANDREI – să i se răspundă în scris cu sancțiunile care s-au luat.  
         Consilierii ies din sală. 
         Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     
       
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           
                                                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 
                   Aurel-Dragoș BADEA                                     Gheorghiţa STAN 
  

 

 


