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                                                                      M I N U T A 

 

         Sedinţei  extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Corneşti din 

data de  20.12.2021 

        

         Prin dispoziţia nr.329/17.12.2021 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţă extraordinare convocată de îndată  pentru data  de  20.12.2021. 

        Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin invitația înregistrată cu 

nr.17144/17.12.2021. 

        Ședința s-a desfășurat în data de  20.12.2021 la sediul Școlii Gimnaziale Cornești. 

 

        Total consilieri în funcție: 15. 

        Total consilieri prezenţi:    14. 

 

        ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI : 

 

 1.Proiect de hotărâre pentru validarea dispoziţiei primarului comunei nr.324/08.12.2021  

privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în trimestrul IV  

pentru anul 2021 - inițiator Radu STANCU - primar. 

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

    2.Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului local în trim.IV 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 ; 

 

         ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE:               

        1. - hotărârea nr.82/20.12.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 

Cornești care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu ce se va constituii prin 

decizie a inspectorului şcolar general pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct la 

Școala Gimnazială Cornești; 

                 - au votat pentru: 14 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ;  

                 - abțineri:- consilier. 

         2. - hotărârea nr.83/20.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local în trim.IV  

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: 14 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. 
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