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Sedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Corneşti  din data de  28.10.2021       . 

 

         Prin dispoziţia nr.250/21.10.2021 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţa ordinară pentru data  de 28.10.2021       . 

        Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin invitația înregistrată cu nr.12712/ 

21.10.2021. 

        Ședința s-a desfășurat în data de  28.10.2021 la sediul Școlii Gimnaziale Cornești. 

 

        ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI : 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local în trim. IV  - inițiator Radu STANCU - 

primar.  

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

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întarziere aferente obligaţiilor  

fiscale principale datorate bugetului local al comunei CORNEŞTI- inițiator Radu STANCU - 

primar. 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotararii nr.46/04.12.2015 privind aprobarea 

Strategiei tarifare/mecanismul de tarifare practicat de Operatorul regional SC RAJA SA pentru 

perioada 2021-2029- inițiator Radu STANCU - primar.  

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

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulație proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative- inițiator 

Radu STANCU - primar.  

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

5.Proiect de hotărâre privind filmarea,  înregistrarea audio-video și difuzarea ședințelor 

Consiliului Local Cornești precum și  a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul Local 

Cornești - inițiatori- Grupul de consilieri PRO ROMÂNIA - Aviz consultativ : comisia nr.1, 

comisia nr.2, comisia nr.3; 

           Total consilieri în funcție: 15. 

           Total consilieri prezenţi:    15. 

S-a suplimentat ordinea de zi cu :  

- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriatîntre comunele  

Cornești județul Dâmbovița și comuna Șirna județul Prahova, în vederea depunerii unui proiect 

în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny“.-inițiator Radu STANCU - primar.  

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

 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare  și a  devizului  

general estimativ a obiectivului de investiţie ”Construire pod peste râul Cricovul Dulce satul 

Ungureni comuna Cornești județul Dâmbovița și reabilitare drum de acces către pod” în cadrul  

 

 



 

 

 

 

Programului național de investiții „Anghel Saligny“.-inițiator Radu STANCU - primar.  

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

 

          ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE:               

          1. - hotărârea nr.63/ 28.10.2021 privind rectificarea bugetului local în trim. IV  . 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

          2. - hotărârea nr. 64/ 28.10.2021 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întarziere 

aferente obligaţiilor fiscale principale datorate bugetului local al comunei CORNEŞTI. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

          3. - hotărârea nr. 65/ 28.10.2021 privind aprobarea modificării Hotărârii nr.46/04.12.2015 

privind aprobarea Strategiei tarifare/mecanismul de tarifare practicat de Operatorul regional SC 

RAJA SA pentru perioada 2021-2029. 

                 - au votat pentru: 12 consilieri; 

      - au votat împotrivă: - consilier ; 

                 - abțineri:- 3 consilier. 

          4. - hotărârea nr. 66/ 28.10.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulație proiectelor de hotărâri ale autorității 

deliberative. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

          5. - hotărârea nr. 67/ 28.10.2021 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat  

între comunele Cornești județul Dâmbovița și comuna Șirna județul Prahova, în vederea 

depunerii unui proiect în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny“.-inițiator 

Radu STANCU - primar.  

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

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

           6. - hotărârea nr. 68/ 28.10.2021  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:- 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, 

                                                                                      Gheorghiţa STAN 
 


