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Sedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Corneşti  din data de  31.01.2022       . 

 
         Prin dispoziţia nr.35/25.01.2022 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 
Corneşti în sedinţa ordinară pentru data  de 31.01.2022. 
        Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin invitația înregistrată cu 
nr.1045/25.01.2022. 
        Ședința s-a desfășurat în data de  31.01.2022 la sediul Școlii Gimnaziale Cornești. 
        ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI : 
      1.-  Raport în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap în comuna Corneşti, judetul Dâmboviţa pe semestrul II 2021; 
      2.-  Raport privind  activitatea  de soluţionare a petiţiilor conform Ordonanței Guvernului  nr. 
27/2002 si a legii nr. 233/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului  nr. 27/2002 ,  
semestrul II din anul 2021 
      3.- proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru  
anul 2022 în vederea repartizării orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile  
beneficiare de ajutor social - iniţiator primar Radu STANCU; 
       - Aviz consultativ : comisia nr.1,comisia nr.2. 
      4.- proiect de hotărâre privind  aprobarea devizului general actualizat- faza proiect tehnic al 

obiectivului „ Infiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Corneşti ,sat 

Frasinu”în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 ,Axa prioritară 8,Prioritatea 

de Investiţii 8.3 A,Apel de proiecte nr .2 – Servicii sociale şi socio- medicale pentru vârstnici” - 
iniţiator primar Radu STANCU; 
        - Aviz consultativ : comisia nr.1,comisia nr.2. 
           Total consilieri în funcție: 15. 
           Total consilieri prezenţi:   15. 
 
          ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE:               
          1. - hotărârea nr.1/ 31.01.2022 privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes 
local pentru anul 2022 în vederea repartizării orelor de muncă persoanelor apte de muncă din 
familiile beneficiare de ajutor social. 
                 - au votat pentru: 15 consilieri; 
      - au votat împotrivă: -consilier ; 
                 - abțineri:- consilier. 
          2. - hotărârea nr. 2/ 31.01.2022 privind  aprobarea devizului general actualizat- faza 
proiect tehnic al obiectivului „ Infiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna 

Corneşti ,sat Frasinu”în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 ,Axa prioritară 

8,Prioritatea de Investiţii 8.3 A,Apel de proiecte nr .2 – Servicii sociale şi socio- medicale pentru 

vârstnici”. 
                 - au votat pentru: 10 consilieri; 
      - au votat împotrivă: -consilier ; 
                 - abțineri:- 5 consilieri. 
         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 
 


