
 

 

 

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  20.12.2021 

 

       In sedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului local al comunei Corneşti , judeţul 

Dâmboviţa. 

      Sedinţa este deschisă de secretarul general al unităţii administrativ teritoriale care arată că 

membrii Consiliului local au fost convocaţi în sedinţă extraordinară convocată de îndată în 

conformitate cu prevederile art.134 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

prin dispoziţia primarului nr.329/17.12.2021 şi a invitație cu nr.17144/17.12.2021. 

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

prezenţi un număr de 14 consilieri , lipsește dl.PUȚARU Marian .   

       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-

Compartiment financiar contabilitate și doamna Elena-Mădălina MARE RUJOIU- consilier –
Compartiment achiziții publice și proiecte . 
       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 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 . 

        Secretarul general face cunoscut consiliului local că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la 

art.136 alin.(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

       De asemenea 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  a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

       Domnul Daniel CRISTEA  este presedinte de ședință conform hotărârii Consiliului local nr. 

69/05.11.2021 .   

      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. 

      Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: 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  și se dă cuvântul să-l prezinte 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 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  , a fost aprobat cu unanimitate de voturi 

pentru ,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.82 /20.12.2021. 

 Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: 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 și se dă 

cuvântul să-l prezinte inițiatorului . 

       După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizele  comisiilor de 

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

        Doamna CRUDU – ce înseamnă cheltuiala de 5000 lei ? 

        Doamna Chiriță – reparații  

        Dl.STUPARU – când se plătesc ajutoarele de încălzire ? 

        Doamna CHIRIȚĂ – mai întâi trebuie validat bugetul de către AJFP Dâmbovita , se fac 

deschideri de credite , și abia după aceia. 

        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 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  , a fost aprobat 

cu unanimitate de voturi pentru ,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.83 /20.12.2021. 

        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, 

                     Daniel CRISTEA                                            Gheorghiţa STAN 


