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Sedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Corneşti  din data de  de 09.02.2022 

 
         Prin dispoziţia nr.53/03.01.2022 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 
Corneşti în sedinţa ordinare pentru data  de 09.02.2022. 
        Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin invitația înregistrată cu nr. 
1497/03.02.2022 . 
        Ședința s-a desfășurat în data de  09.02.2022 la sediul Școlii Gimnaziale Cornești. 
        ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI : 
      1.- Proiect de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă lucrările 
sedințelor Consiliului local în perioada februarie 2022-aprilie 2022- iniţiator primar Radu 
STANCU; 
       - Aviz consultativ : comisia nr.1,comisia nr.2. 
     2 .- proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 - iniţiator primar 
Radu STANCU; 
       - Aviz consultativ : comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3; 
      3.-  proiect de hotărâre privind  initierea procedurii de închiriere a unor suprafeţe de  păşune 
ce aparţin domeniului public al comunei Corneşti crescătorilor de animale persoane fizice sau 
juridice având animale înscrise în RNE pentru anul 2022- iniţiator primar Radu STANCU; 
       - Aviz consultativ : comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3; 
      4.- proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială 
de salubrizare pentru anul 2022- iniţiator primar Radu STANCU; 
       - Aviz consultativ : comisia nr.1,comisia nr.2. 
      5.- proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiție „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public stradal parțial 
pentru satul Cornești, satul Bujoreanca și satul Crivăț în comuna Cornești, județul Dâmbovița” - 
iniţiator primar Radu STANCU; 
        - Aviz consultativ : comisia nr.1,comisia nr.2. 
      6. Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme diverse. 
       Se suplimenteaza ordinea de zi cu : 

1. Proiect  de hotarare privind modificarea anexei 1 -cerere de finanțare  aprobată la art.1  
din  Hotărârea Consiliului local Cornești Nr. 73/05.11.2021  privind aprobarea cererii de 
finanțare  și a  devizului general estimativ a obiectivului de investiţie  „AMENAJARE 
SANȚURI, PODEȚE, TROTUARE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI ÎN SATELE CORNEȘTI, 
CĂTUNU ȘI HODĂRĂȘTI, COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”în 
cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” - iniţiator primar Radu STANCU; 
       - Aviz consultativ : comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3; 
      2. Proiect  de hotararea privind aprobarea cererii de finanțare, a devizului general estimativ, 
a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții”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- iniţiator primar Radu STANCU; 
       - Aviz consultativ : comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3. 
           Total consilieri în funcție: 15. 
           Total consilieri prezenţi:    13. 
 



          ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE:   
 
             

1. - hotărârea nr.3/09.02.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă  
lucrările sedințelor Consiliului local în perioada februarie 2022-aprilie 2022. 
                 - au votat pentru: 13 consilieri; 
      - au votat împotrivă: -consilier ; 
                 - abțineri:- consilier. 
          2. - hotărârea nr. 4/09.02.2022 privind  initierea procedurii de închiriere a unor suprafeţe de  
păşune ce aparţin domeniului public al comunei Corneşti crescătorilor de animale persoane fizice 
sau juridice având animale înscrise în RNE pentru anul 2022. 

                 - au votat pentru: 13 consilieri; 
      - au votat împotrivă: -consilier ; 
                 - abțineri:- consilier. 
          3. - hotărârea nr. 5/09.02.2022 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie  

specială de salubrizare pentru anul 2022. 

                 - au votat pentru: 12 consilieri; 
      - au votat împotrivă: - 1 consilier ; 
                 - abțineri:- consilier. 
          4. - hotărârea nr.6/09.02.2022 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiție „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public 
stradal parțial pentru satul Cornești, satul Bujoreanca și satul Crivăț în comuna Cornești, județul 
Dâmbovița”. 
                 - au votat pentru: 13 consilieri; 
      - au votat împotrivă: -consilier ; 
                 - abțineri:- consilier. 
          5. - hotărârea nr. 7/ 09.02.2022 privind aprobarea cererii de finanțare, a devizului general  

estimativ, a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții ”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“. 
                 - au votat pentru: 13 consilieri; 
      - au votat împotrivă: -consilier ; 
                 - abțineri:- consilier. 
           6. - hotărârea nr. 8/09.02.2022 privind modificarea anexei 1 -cerere de finanțare  aprobată 
la art.1 din  Hotărârea Consiliului local Cornești Nr. 73/05.11.2021  privind aprobarea cererii de 
finanțare  și a  devizului general estimativ a obiectivului de investiţie  „AMENAJARE 
SANȚURI, PODEȚE, TROTUARE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI ÎN SATELE CORNEȘTI, 
CĂTUNU ȘI HODĂRĂȘTI, COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”în cadrul 
Programului național de investiții „Anghel Saligny”. 
                 - au votat pentru: 13 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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