
PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  11.08.2021 

       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.201/05.08.2021 şi a invitației  

înregistrată cu nr.9824 /05.08.2021. 

       In urma  apelului nominal a rezultat că din cei 15 consilieri ce compun consiliul local sunt 

prezenţi un număr de 13 consilieri, lipsec dl. Ion CRISTEA și dl.Gheorghe IONIȚĂ.  

      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.Iulian Costache și dl.Ion TUDORACHE  –

cetățeni din satul Cornești și dl.Ștefan ȘTEFAN- președinte al ASOCIEȚIEI CLUBUL 
SPORTIV PETROLUL NOUA GENERAȚIE. 
       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 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. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu :  

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

sedințelor Consiliului local în perioada august –octombrie 2021; 

         2.- Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor de performanță aferente 

anului şcolar 2020-2021; 

         3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației pentru închiriere prin 

licitație publică a imobilului Cămin cultural Cornești . 

        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. 

        Se solicită ca în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și (4) din OUG nr.57/2019   să 

se facă propuneri pentru alegerea președintelui de ședință .   

         Doamna Ioana CRUDU –având în vedere propunere dintr-o ședință anterioară ca   fiecare 

consilier prin rotație să fie ales președinte de ședință și s-a  propus ca alegerea să se facă în 

ordinea alfabetică, propune pentru președinte de ședință pe dl.Ion BURLACU. 

         Nu mai sunt alte propuneri. 

         Se supune la vot propunerea făcută. Ca urmare a votului se constată că dl. Ion BURLACU 

este ales președinte de sedință cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre devenind hotărârea 

nr. 44/11.08.2021. 

        Dl.Ion BURLACU este invitat să preia lucrările ședințe. 

        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 că în sala de ședință sunt prezenți dl.Ion TUDORACHE și dl.Iulian 

COSTACHE, 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  și dl.Iulian COSTACHE - doresc să participe la sedință. 

        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 doamnei Maria FINTEANU să prezinte materialul. 

       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 analiza stadiului înscrierii 

datelor în registrul agricol şi măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi, a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi pentru ,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.45 /11.08.2021. 

         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. 
          Doamna Ioana CRUDU- propune pe dl. ION Gabriel. 

          Dl. ION Gabriel – propune pe dl.Gheorghe IONIȚĂ . 

         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 privind desemnarea unui consilier local responsabil 

cu afacerile europene cu prima propunere . Ca urmare a votului se constată că  prima propunere 

nu a întrunit majoritatea simplă de 7 voturi, au votat pentru doamna Crudu, dl.Cristea, dl.Dan , 

dl.Badea. Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea unui consilier local 

responsabil cu afacerile europene cu cea de-a doua propunere .Ca urmare a votului s-a constatat 

că proiectul de hotărâre cu cea de-a doua propunere a  fost aprobată cu 7 voturi pentru și o 

abținere, proiectul de hotărârea devenid hotărârea nr.46/11.08.2021.  

       Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  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 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 –  ce înseamnă transporturi?! 

         Se dă cuvântul pentru a răspunde doamnei Costache :- conform clasificației bugetare 

capitolul se numește străzi – transporturi . 

         Dl. Adrian ION – diferența de bani ,ce a mai rămas? 

         Dl.BURLACU- de ce nu se dă în folosință canalizarea ?! 

         Dl Gabriel ION – asta se întreabă și el, decât să se cheltuiască banii pentru terenul de fotbal 

mai bine să se dea drumul la canalizare …… 

         Se produce gălăgie …..mai multi consilieir vorbesc deodată …..se întreabă dacă există 

recepția lucrării……nu se mai poate consemna…….. 

         Secretarul general solicită restabilirea ordinii…… 

         Dl.PRIMAR- s-a făcut recepția lucrării însă s-a constatat că cei de SC CONII SRL au pus 

în loc de pompe trifazice, pompe monofazice ,au fost contactați să remedieze, însă nici măcar nu 

au venit la discuții, nu au remediat și a fost nevoit să se adreseze instanței. 

          Dl.CRĂCIUN – întreabă –s-a făcut recepția finală…?!  

          Doamna COSTACHE – s-a făcut la terminarea lucrărilor… 

          Dl.Victor DAN – nu este vina noastră că s-au montat pompele greșit….. 

          Dl.BURLACU- cine a făcut parte din comisia de recepție ? 

          Doamna COSTACHE- a fost inclusiv reprezentantul Inpectoratului de Stat în Construcții. 

          Dl. Florin GHEORGHE- solicită să se depună toate eforturile să se aducă lucrurile pe 

făgașul normal. 

          Dl. CRĂCIUN- să se facă adresă la ISC …iar din garanție să se remedieze lucrarea…… 

          Dl.primar nu se poate, propune ca cei de la SC CONII SRL să fie invitați într-o sedința de 

consiliu local….. 

         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 execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de 

dezvoltare ale bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.II / 2021, a fost aprobat cu 8 

voturi pentru și 5 abțineri, s-au abținut: dl.BURLACU, dl.PUȚARU, dl.ION Adrian, doamna 

CRUDU, dl.Gabriel  ION,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.47/11.08.2021. 

         Dl.CRĂCIUN –de prevăzut bani pentru reparația drumului spre Finta……. 

         Dl.Adrian ION – la ședința viitoare să se spună ce înseamnă cheltuielile de la capitolul 

transporturi . 

         In ședinta se prezintă dl.Ștefan ȘTEFAN- președinte al ASOCIAȚIEI CLUBUL SPORTIV 

PETROLUL NOUA GENERAȚIE– având în vedere solicitarea unor consilieri locali exprimată 

într-o sedință anterioară. Dl.STEFAN dorește să se prezinte și să prezinte  consiliului local care 

sunt obiectivele pe care și le-a propus și pentru care a solicitat consiliului local dare în folosință 

gratuită a terenului de sport de la Cornești.  

        Dl.primar propune consiliului să permită dl.Ștefan ȘTEFAN să-și prezinte problema pentru 

care este prezent în ședință. 

        I se permite să i-a cuvântul . 

        Dl.STEFAN se prezintă și face cunoscut consiliului local că în prezent desfășoară 

antrenament la disciplina fotbal cu cca.30-40 de copii cu vârste între 5 și 12 ani, iar pentru a 

putea deschide o filială la Cornești are nevoie de un document pentru teren și are nevoie de 

acordul consiliului local. I s-a spus că terenul este al lui NELU în procent de 51 % iar al 

primăriei 49 %.  

        Precizează că nu solicită consiliului local bani pentru echipamente , mingii etc. asociația se 

susține din propriile fonduri , de asemnea se obligă să îngrijească terenul își va desfășura 



activitatea astfel încât  si celelalte echipe de fotbal să-și desfășoare antrenamentele iar atunci 

când celelalte echipe au meciuri, nu va desfășura antrenamente, nu a interzis nimănui să nu 

folosească terenul. Asociația va folosi doar jumătate din tereul de fotbal și numai 2 zile pe 

săptămână , rămâne la latitudinea Consiliului local dacă hotărâște să-i dea terenul în folosință 

gratuită sau nu. 

       Știe că  echipele de fotbal sunt susținute financiar în timp ce asociația nu solicită nimic 

primăriei, și mai știe că jucătorii nu sunt toți din comună, în timp ce copii sunt toți din comună. 

       Dl.Gabriel ION –asociația este nonprofit, și nu îl întreabă nimeni ce face cu banii…… 

       Dl.Victor DAN – cu copii se lucrează cel mai greu … 

       Dl.CRĂCIUN – terenul trebuie îngrijit, cine suportă aceste cheltuieli ? nu este de acord ca 

cheltuielile să fie făcute de primărie….  

        Dl. STUPARU – să se înteleagă cu toții și să folosească terenul …… 

        Dl. TUDORACHE – nu întelege de ce sunt împotrivă ? 

        Dl. BURLACU – dacă nu deranjează celelalte echipe de fotbal este bine….. 

        Dl. Adrian ION – este bine pentru copii să iasă din casă , chiar așa nu se poate ?! 

        Dl.PRIMAR- a încercat să ajute toate echipele din comună să asigure climat să se dezvolte 

iar de curând a achiziționat o mașină de tuns iarbă. Echipele  sunt susținute financiar  pentru 

înscrierea în competițiile sportive …….să înscrie echipa de copii în competiții sportive și este 

sigur că toții consilierii vor fi de acord cu premierea …..  

        Dl. STEFAN – renunță la act, consiliul local să se pronunțe, însă se micșorează ziua să fie 

ajutat de către consiliu locașl care să amplaseze niste stâlpi pe care asociația să monteze o 

nocturnă. 

        Dl.GHEORGHE- motarea stâlpilor trebuie făcută cu firmă autorizată ca să nu se întâmple 

accidente…….. 

         Dl.PRIMAR – pentru acest lucru trebuie proiect ,costuri suplimentare …….. 

         Dl.ȘERBAN- trebuie un proiect …..   

         Dl.BURLACU - șă-și desfășoare în continuare activitatea…………. 

         Mai mulți consilieri fără să se înscrie la cuvânt vociferează că  sunt de acord să-și continue 

activitatea ca și până acum. 

          Nu ma sunt înscrieri la cuvânt 

         Dl.STEFAN –se retrage din sală. 

         Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  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 – 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.PUȚARU – pentru sediul primăriei cel nou ? 

         Doamna CHIRIȚĂ- da  

         Dl.DAN- centrul de vaccinare mai funcționează ? 

         Doamna CHIRIȚĂ- personalul este neplătit pentru lunile mai și iunie.  

         Dl.BURLACU- unde se înscriu sumele pentru centru ? 

         Doamna CHIRIȚĂ – la cap.66  

         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 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, a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi pentru ,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.48/11.08.2021. 



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

bugetul local a unui sprijin financiar pentru  Biserica Creștină Evanghelică din satul Frasinu  

comuna 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. 

        Dl.BURLACU – copii de la școală de ce nu au aer condiționat ….?! 

        Dl.DAN- s-a mai discutat și într-o altă ședință … ca fiecare biserică să fie ajutată, să se 

acorde suma solicitată integral. 

        Dl. IONESCU – să se justifice sumele cheltuite de biserici…..  

        Dl. GHEORGHE- să se delege un reprezentant care să verifice dacă s-a făcut lucrarea, să 

fie cineva din aparatul de specialitate. 

        Dl.Adrian ION - și la școală  trebuie montat aer condiționat…. 

        Dl.PUȚARU – vara este vacanță …. 

         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 acordarea de la bugetul 

local a unui sprijin financiar pentru  Biserica Creștină Evanghelică din satul Frasinu  comuna 

Cornești, a fost aprobat cu 11 voturi pentru și două abțineri , s-au abținut dl.BURLACU și 

dl.Gabriel ION,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.49/11.08.2021. 

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

întocmirii documentației pentru închiriere prin licitație publică a unui spațiu dintr-un imobil 

aparținând domeniului public al 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. 

        Dl.GHEORGHE –propune pentru o perioadă de 5 ani. 

         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 întocmirii 

documentației pentru închiriere prin licitație publică a unui spațiu dintr-un imobil aparținând 

domeniului public al comunei Cornești, a fost aprobat cu unanimitate de voturi pentru ,  proiectul 

de hotărâre devenind hotărârea nr.50/11.08.2021. 

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

cuantumului burselor de performanță aferente anului şcolar 2020-2021- 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. 

         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 cuantumului 

burselor de performanță aferente anului şcolar 2020-2021, a fost aprobat cu unanimitate de voturi 

pentru ,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.51/11.08.2021. 

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

întocmirii documentației pentru închiriere prin licitație publică a imobilului Cămin cultural 

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 aprobarea întocmirii 

documentației pentru închiriere prin licitație publică a imobilului Cămin cultural Cornești, a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi pentru ,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea 

nr.52/11.08.2021. 

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

        Dl.IONESCU –ce s-a întâmplat cu terenul de la biserică? și a solicitat montarea unei camere 

de luat vederi la Moara, buldoexcavatorul pentru drum ....... 

        Dl.PRIMAR- s-au făcut și se fac demersuri la ISJ Dâmbovita iar celelelate probleme 

ridicate se vor rezolva. 

        Dl.CRĂCIUN – solicită nivelare drum la Ibrianu , și dacă au mai fost aduse tomberoane și 

există o ordine a distribuirii acestora? 

        Dl.primar – vor fi distribuite pe bază de tabel  de către poliția locală. 

        Dl.GHEORGHE – tomberoanele să fie distruibite celor care plătesc gunoiul. 

        Dl.BURLACU – cu cine se face mentenanță la iluminatul public și nu s-a răspus cu situația 

de la Brăcăcilă. 

        Dl.PRIMAR – cu privire la mentenanța la iluminatul public se va informa iar situația la 

Brăcăcilă  este clară. 

        Dl.CRĂCIUN – cu privire la petiții s-a spus că s-a răspuns la toate , iar dumnealui cunoaște 

o persoană căreia  nu i s-a răpuns și este vorba de Mitroi Andreea. 

        Secretarul general face cunoscut că raportul prezentat în sedința anterioară se referea la 

petiții, însă se va informa ce fel de solicitare a fost formulată.  

        Doamna CRUDU-întreabă dacă se mai organizează târgul anual și care este situația 

adăpostului pentru câini, dacă au toate documentele de funcționare ?!  

        Dl. PRIMAR- da, se ține târgul anual iar cu privire la adăpostul pentru câini consideră că 

este bine și are documente. 

        Dl.BURLACU – a înțeles că unor cetățeni nu le  convine amenajarea acestui adăpost iar 

terenul a înțeles că este extravilan. 

        Dl.Iulian COSTACHE – este foarte bine amenajarea acestui adăpost pentru că sunt foarte 

multi câini. 

         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, 

                   Ion BURLACU                                                      Gheorghiţa STAN 
  

 

 


