
        

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  02.12.2021 

 

        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.313/26.11.2021 şi a invitației 

înregistrată cu nr.14255/26.11.2021. 

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

prezenţi un număr de 15 consilieri. 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 Chiriță Elena și  doamna Carmen 

Costache – consilieri Compartiment financiar contabilitate, doamna Rujoriu Mare Mădalina-
Elena-Compartiment  achiziții și proiecte și doamna Puțaru Rodica – Compartiment taxe 
impozite și executării silite . 
       Dl. Radu STANCU – primarul comunei Corneşti  judeţul Dâmboviţa , este invitat ca în 

conformitate cu prevederile art.135 alin.(7) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului  nr. 57/2019 

Codul administrativ, să supună spre aprobare proiectul  ordinii de zi :     

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și  

secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.III/ 2021  - inițiator 

Radu STANCU – primar . 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne ,  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 ; 

       3. Proiect de hotărâre  privind completarea şi modificarea Hotărârii nr.20 din 22 aprilie 2021  

a Consiliului Local Corneşti privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul fiscal 2022- inițiator Radu STANCU – primar - Aviz consultativ : comisia nr.1, comisia 

nr.2, comisia nr.3; 

        4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Săcele, județul Constanța la 

Asociației de Dezvoltare Intercomunicată ”Apă - Canal Constanța” - inițiator Radu STANCU – 

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

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

economici ai  obiectivului ” ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN 

LOCALITATEA BUJOREANCA, COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” - 

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

 

         Secretarul face cunoscut consiliului local ca 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 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 privind aprobarea  
execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al 

comunei Cornești  pentru trim.III/ 2021  și se dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului și doamnei 

Chiriță –consilier Compartiment contabilitate finanicar . 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

        Domnul BURLACU – vrea să știe cât la % au plătit impozitele și taxele….. 

        Doamna PUȚARU – pentru anul acesta cca.70%. 

        Dl.Primar -pentru mai multe detalii dl.BURLACU este invitat la sediul Primăriei. 

        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.III/ 2021, a fost aprobat cu unanimitate de voturi pentru, proiectul de 

hotărâre devenind hotărârea nr.77 /02.12.2021. 

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

bugetului creditelor interne ,  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 și doamnei 

CHIRIȚĂ –consilier compartiment contabilitate finanicar . 

       Se face precizarea că proiectul de hotărâre nr. 86 din 17.11.2021 privind aprobarea 

bugetului creditelor interne ,  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 , afișat pe site-ul instituției a fost retras astfel că s-a inițiat 

proiectul sus mentionat cu nr.92/25.11.2021. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

        Domnul IONIȚĂ – vrea să i se prezinte procesul verbal de recepție a lucrărilor pentru 

livrarea 2 și mai solicită să se prezinte la o sedință viitoare ce  contracte au fost și în ce tarlale s-a 

făcut  înregistrare sistematică , ce interese au fost …..?! cine a beneficiat de finanțare de la OCPI 

a solicitat informații și doamna inginer  nu-i pune la dispoziție………. 

       Doamna CHIRIȚĂ – există proces verbal de recepție astfel OCPI nu vira banii…… 

       Doamna CRUDU – i s-a eliberat titlul de proprietate greșit …… iar doamna Cristina nu vrea 

să-l corecteze ….. 

       Dl.primar – intreabă dacă a făcut cerere pentru corectare ?! 

       Doamna CRUDU- nu a făcut …….dar nu se dorește să il corecteze……..înregistrarea 

sistematică s-a făcut numai în anumite tarlale……preferențial……… 

       Nu se poate consemna mai mulți consilieri vorbesc deodată……pro și contra…… 

       Dl.primar – acum se face înregistrare sitematică la Cătunu și Ungureni, iar doamna  Cristina 

a fost pe teren ……..tocmai să nu se producă încurcături…… să nu ne încurcăm în detalii ……... 

       Dl.Viceprimar – să se implice și registrul agricol pentru înregistrare sistematică …..astfel 

cetățenii să nu trebuiască să o  aștepte pe doamna Cristina ….….să se dea drumul la angajări 

……. 



       Dl.Primar- tocmai de aceia a fost trimisă pe teren, să nu se facă încurcături……. este simplu 

însă nu sunt bani , astfel se impune reducerea salariilor….. 

        Dl.CRĂCIUN – schema să nu fie umflată, ci să fie competitivă……. 

        Dl.Primar – comuna este mare ……..a încercat să vină în întâmpinarea cetățenilor cu plata 

online…… 

        Doamna CRUDU – să se schimbe atitudinea, pentru că sunt multi copii au terminat 

facultăți……. 

       Secretarul general – precizează că s-a încercat să se efectueze înregistrare sistematică în 

fiecare sat, pentru câte un sector  sau două …… 

        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 bugetului 

creditelor interne ,  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.78 /02.12.2021. 

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

modificarea și îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr.20 din 22 aprilie 2021  a Consiliului 

Local Corneşti privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022  

și se dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului și doamnei Puțaru –consilier Compartiment taxe 

impozite și executării silite. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

       Domnul BURLACU – propune 100% scutire impozit pentru autovehiculele hibride. 

      Doamna PUȚARU –consilier Compartiment taxe impozite și executării silite- s-a 

documentat și nimeni nu a aprobat scutirea cu 100 %. 

       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 completarea  modificarea și 

îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr.20 din 22 aprilie 2021  a Consiliului Local Corneşti 

privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022, a fost aprobat 

cu unanimitate de voturi pentru în forma inițiată, proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.79/ 

02.12.2021. 

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

comunei Săcele, județul Constanța la Asociației de Dezvoltare Intercomunicată ”Apă - Canal 

Constanța”  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 privind aprobarea aderării comunei 

Săcele, județul Constanța la Asociației de Dezvoltare Intercomunicată ”Apă - Canal Constanța”, 

a fost aprobat cu unanimitate de voturi pentru în forma inițiată, proiectul de hotărâre devenind 

hotărârea nr.80 /02.12.2021. 

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

Devizului general și a principalilor  indicatori economici ai  obiectivului ” ÎNFIINȚARE 



DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA BUJOREANCA, COMUNA 

CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”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. 

        Dl.GHEORGHE Florin – un lucru bun este să găsim soluția să se introducă rețeaua în tot 

satul Bujoreanca, astfel vor fi discuții cu oamenii…. 

        Dl.Primar – nu se termină lucrarea  într-un an … se va scoate la licitație , după care se poate 

continua lucrarea….. 

       Dl.ION Adrian- să se extindă reteaua și în celelalte sate Frasinu , Ungureni …..  

       Dl.Primar – pentru extindere rețea gaze în mod gratuit se încearcă pe programul Anghel 

Saligny însă nu au apărut norme ….. momentan nu avem ce face ….  

       Dl.ION Adrian – trebuie rețea canalizare și extindere și spre Biserica Cornești…… 

       Dl.Primar - trebuie identificată și sursa de finanțare …..se vor lua toate treptat…… 

       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 Devizului general 

și a principalilor  indicatori economici ai  obiectivului ” ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE 

NATURALE ÎN LOCALITATEA BUJOREANCA, COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL 

DÂMBOVIȚA”, a fost aprobat cu unanimitate de voturi pentru în forma inițiată, proiectul de 

hotărâre devenind hotărârea nr.81 /02.12.2021. 

       Ordinea de zi este epuizată. 

       Doamna CRUDU- întreabă despre microbuzele școlare , dacă mai funcționează pentru că a 

văzut alte mașini …. 

       Dl.Primar răspunde :- funcționează însă nu sunt șoferi… 

       Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     

       

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            

                                                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                     Daniel CRISTEA                                                    Gheorghiţa STAN 

  

 

 

  

 


