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                                                                      M I N U T A 

 

Sedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Corneşti  din data de  23.09.2021       . 

 

         Prin dispoziţia nr.224/17.09.2021 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţa ordinară pentru data  de 23.09.2021       . 

        Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin invitația înregistrată cu nr.11485/ 

17.09.2021. 

        Ședința s-a desfășurat în data de  23.09.2021 la sediul Școlii Gimnaziale Cornești. 

        ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI : 

1. Proiect de hotărâre pentru validarea dispoziţiei primarului comunei nr. 202/23.08.2021 privind 

rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în trimestrul III pentru anul 

2021- inițiator Radu STANCU - primar.  

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

 

2. Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabilității documentației: Plan urbanistic General - 

inițiator Radu STANCU - primar.  

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

 

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 aprilie și iunie 2021- inițiator Radu STANCU - 

primar.  

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

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei 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  iulie 2021- inițiator Radu STANCU - primar.  

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

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţie „Construire şi dotare dispensar în comuna 

Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 
- inițiator Radu STANCU - primar. - Aviz consultativ : comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3. 

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a devizului rest de 

executat pentru obiectivul de investiţie „Construire sediul administrativ al comunei Corneşti,  

judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul Național de Dezvoltare Locală- inițiator Radu 

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

 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Cornești în  Consiliul 

de Administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE CORNEȘTI pentru anul școlar 2021-2022 - inițiator 

Radu STANCU - primar.  

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

 

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui imprumut în valoare de 1500000 lei,  

 

 



 

 

în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru 

unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului - 

inițiator Radu STANCU - primar. - Aviz consultativ : comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3. ; 

 

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

           Total consilieri în funcție: 15. 

           Total consilieri prezenţi:    13. 

S-a suplimentat ordinea de zi cu :  

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local în trim.III, aprobarea  anexei 2 

-Lista obiectivelor de investiții 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. ; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației pentru închiriere prin licitație 

publică a unui imobil- teren în suprafata de 85,64 mp pe pentru anul 2021-inițiator Radu 

STANCU - primar.  

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

 

          ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE:               

          1. - hotărârea nr.53/ 23.09.2021 pentru validarea dispoziţiei primarului comunei nr. 

202/23.08.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în 

trimestrul III pentru anul 2021. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

          2. - hotărârea nr.54/ 23.09.2021 pentru prelungirea valabilității documentației: Plan 

urbanistic General. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

          3. - hotărârea nr.55/ 23.09.2021 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 aprilie și iunie 2021. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: - consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

          4. - hotărârea nr.56/ 23.09.2021 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 iulie 2021. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

          5. - hotărârea nr.57/ 23.09.2021 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: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

           6. - hotărârea nr.58/ 23.09.2021 privind aprobarea Devizului general actualizat și a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţie „Construire şi dotare 

dispensar în comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul National de 

Dezvoltare Locala 2017-2020. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

 



 

 

 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:-2 consilier. 

          7. - hotărârea nr.59/23.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local 

Cornești în  Consiliul de Administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE CORNEȘTI pentru anul 

școlar 2021-2022. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

          8. - hotărârea nr.60/ 23.09.2021 hotărâre privind aprobarea contractării unui imprumut în 

valoare de 1500000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi 

din Trezoreria Statului. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

 

          9. - hotărârea nr.61/23.09.2021 privind aprobarea întocmirii documentației pentru 

închiriere prin licitație publică a unui imobil- teren în suprafata de 85,64 mp pe pentru anul 2021. 

                 - au votat pentru: 15 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. 

               

 

                                                                    SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                                                                                      Gheorghiţa STAN 
 


