
PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  31.01.2022 
 

        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.35/25.01.2022 şi a invitației 
înregistrată cu nr.1045/25.01.2022. 
        In urma  apelului nominal a rezultat că din cei 15 consilieri ce compun consiliul local sunt 
prezenţi un număr de 15 consilieri locali. 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-Camelia DAN precum și trei 
cetățeni din satul Cornești: dl.Nae Marin, dl.Luca Nicolae și dl.Mateescu George. 
       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.-  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. 
Cu precizarea că titlul de la punctul 3 este corectat .  
         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. 
       Doamna Crudu propune includerea la ordinea de zi a punctului ”Diverse” considerând că 
este necesar pentru a aduce în discuție și alte probleme decât cele propuse la ordinea de zi. 
       Dl.primar- a înțeles, punctul  va fi inclus pe ordinea de zi a ședintei viitoare. 
       Doamna Crudu- propune să fie inclus de astăzi…se aud mai multe voci care solicită ca 
punctul să fie inclus la ordinea de zi. 
       Ca urmare a votului proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu unanimitate de voturi, inclusiv 
punctul propus. 
       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: Raport în baza Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în comuna Corneşti, judetul 
Dâmboviţa pe semestrul II 2021  și se dă cuvântul să-l prezinte secertarului general al comunei. 
       După prezentarea materialului 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, Raport în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în comuna Corneşti, judetul Dâmboviţa pe 
semestrul II 2021 a fost însușit cu unanimitate de voturi pentru. 
      Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: 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 și se dă cuvântul să-l prezinte 
doamnei Elena-Camelia DAN. 
       După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 
       Dl.BURLACU-exact cum se aștepta, în raport nu se specifică numele persoanelor care au 
rezolvat petițiile, știe procedura însă să se evidențieze cei care au rezolvat aceste petiții. 
       Dl.Primar – important este să se rezolve treaba , să se răspundă cerințelor cetățenilor, nu să 
se departajeze pe persoane. Funcționarii au răspuns , nu au soluționat singuri , s-a acordat sprijin 
juridic de către secretarul general , de către avocatul cu care avem contract …… 
       D-na DAN –funcționarii au de rezolvat și alte lucrării decât petițiile, nu toti au de rezolvat 
petiții…...    
       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 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 a fost însușit cu 14 voturi 
pentru și o abținere din partea dlui Ion BURLACU . 
       Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: 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 precum și de către 
părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului și a persoanelor obligate la prestarea unei 
activități în folosul comunității  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.Florin GHEORGHE – a observat că numărul asistaților sociali a crescut, cine îi 
urmărește la executarea lucrărilor …..?!  de regulă i-a văzut singuri pe drum, ne supravegheați iar 
alți nu efectuează orele ………solicită situația pe sate cu cei care sunt obligați să efectueze ore 
iar atunci când nu sunt implicați în lucrări mai ample să fie obligați să efectueze orele în satele 
din care sunt fiecare… 
        Dl.MATEESCU George - la fostul CAP Frasinu , nu sunt numai gunoaie ci au crescut și 
buruieni înalte…… 
        Dl.Primar –s-a mai făcut curat în zona aceea însă au apărut din nou gunoaie……… 
        Dl.Viceprimar- prezintă numărul persoanelor beneficiare de ajutor social pe sate care sunt 
obligate să facă ore . 



        Dl.Ion BURLACU – ce să facă să crească numărul persoanelor de la ajutor social ? pentru 
că știe că uni nu primesc ajutor pentru că depășesc cuantumul ……se vociferează de către mai 
mulți consilieri …….nu dorește să se încalce legea……. 
         Dl.Primar – la nivel național se spune că sunt mulți asistați sociali ….noi suntem un caz 
fericit că nu avem multe cazuri …….nu putem să acordăm ajutor social dacă nu se încadrează în 
prevederile legale……..  
        Dl.Adrian CRĂCIUN – să se acorde acolo unde sunt două familii în aceiaș gospodărie, nu 
să-i punem la un loc …….iar oamenii nu solicită ajutor social din prejudecăți …… 
         Dl.Florin GHEORGHE – comuna este foarte murdară….. 
         Dl.Primar- a încercat să facă curat, sunt foarte multe zone cu gunoaie …se va efectua 
treptat… gunoaiele sunt aruncate de foarte mulți ani… de la revoluție încoace……  
        Mai multi consilieri vociferează…….. 
        Dl. MATEESCU George- s-au mai luat gunoaiele ……. 
        Dl. GHEORGHE Florin- s-au dat amenzi ?! cât  s-a cheltuit cu camerele de luat vederi ?! 
….acestea nu cuprind peste tot…. la Nițache sunt gunoaie….. 
        Dl.Primar – poliția locală are program 8- 16,00 este între ciocan și nicovală , va încerca să 
facă program de noapte, însă ce facem ziua ….?! 
        Doamna CRUDU – a anunțat că pe strada dumneaiei au trecut mașini de tonaj care vor 
deteriora drumul …….să se monteze semne de restricționare a tonajului pe drumul respectiv….. 
         Dl.primar – mașinile au cărat gunoiul …..și nu aveau pe unde să treacă….propunerea de 
restricționare a tonajului este bună, însă drumurile s-au degradat când nu trebuia……. și este în 
dispută cu executantul …..de aceea a mers la instanță …. Pentru că drumul este în garanție…. 
        Dl.STUPARU – drumul se deteriorează pentru că sunt mașini grele care sunt parcate la 
poartă….....   
        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 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 precum și de către părinții 
apți de muncă obligați la întreținerea copilului și a persoanelor obligate la prestarea unei 
activități în folosul comunității a fost aprobat cu unanimitate de voturi pentru, proiectul de 
hotărâre devenind hotărârea nr.1 /31.01.2022. 

       Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: 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”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.IONIȚĂ – ce s-a citit este foarte frumos, însă peste 4 ani cine va plătii… s-a făcut un 
studiu de impact ???!!! .. nu ne vom permite să plătim întreținerea…… între timp costurile cu 
consultanța depășesc valoarea SF-ului…..….. 
       Dl.Primar – proiectul este din 2016 și el a fost împotrivă, însă proiectul a fost aprobat ……ar 
fi vrut să facă mai bine un azil …. Nu a fost de acord nici cu terenul de minifotbal ….insă l-a 
realizat … iar acum este deja un contract de finanțare semnat iar noi ca UAT  vom fi penalizati 
pentru că nu îndeplinim contractul….. 



      Dl.CRĂCIUN – nu s-a făcut studiu … anul acesta vom actualiza indicatorii ….la anul vom 
face altceva…………și tot așa…… 
      Dl.Primar – după actualizare vom scoate la licitație proiectul pentru implementare…… 
      Dl.MATEESCU – trebuie motivație serioasă ….acolo nu o să fie nimeni……. 
      Dl.Florin GHEORGHE-în anul 2017 își aduce aminte că erau bani din fonduri europene , nu 
știe de ce ne văităm așa de rău….. 
      Dl.Primar – nu a fost de acord de la început, așa că dacă se dorește să se realizeze este bine , 
dacă nu , nu insistă …… 
       Doamna CRUDU – să nu ne enervăm….nici noi nu suntem de acord………  
       Dl.IONIȚĂ –atunci  trebuia să se adopte hotărârea cu 2/3 voturi……. 
       Secretarul general solicită cuvântul și precizează că hotărârile privind aprobarea indicatorilor 
se adoptă cu majoritate simplă …….. 
       Dl. GHEORGHE – să nu facem cheltuieli aiurea………..  
       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 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”, a fost aprobat în forma inițiată, cu 10  voturi pentru, și 5 abțineri . 
S-au abținut dl.IONIȚĂ Gheorghe, dl.STUPARU Ion, dl.ION Gabriel , dl.BURLACU Ion și 
doamna CRUDU Ioana,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.2/31.01.2022. 
       Se trece la pct-ul ”Diverse”. 
       Dl.IONIȚĂ – face cunoscut că Primăria avea de plată pentru SC BELLO SRL în anul 2017- 
aproximativ 1 miliard, i-a dat fostului avocat documente ……iar în anul 2019 s-a făcut o 
înțelegere să se plătească 1 miliard ………iar acum este dosar de executare cu suma de plată de 
aproximativ 2 miliarde …. dl.primar știe….. 
       Dl.primar – nu a avut cunoștiință de înțelegere , decât de o săptămână- două când i-a spus 
dumnealui ….. … 
       Dl.IONIȚĂ – nu a fost pus sechestru pe mașinile de școlari ??? 
       Dl. Primar – nu aveau voie să pună sechestru pe mașinile transport școlari ……au fost 
scoase….. 
       Dl. CRĂCIUN – să se facă publice cheltuielile cu dosarele de executare…… 
       Dl.BURLACU – dl.primar să răspundă la întrebările consilierilor….. 
       Dl.Primar – nu are de ce să răspundă la întrebările consilierilor….. 
       Se ridică tonul ……… 
       Dl.Primar- propuneri benefice pentru gunoaie ….este o prioritate…… ..însă costurile sunt 
foarte mari …..  
       Dl.BURLACU- nu este de acord cu parcul de la Postârnacu , să nu se i-a din terenul Bisercii 
…… 
       Dl.primar – nu i-a terenul Biserici …….terenul este așa cum a mai spus …al primăriei….. 
       Dl.BURLACU – oamenii nu sunt de acord să se ia terenul …….. dintr-o eroare este al 
primăriei…. 
       Se ridică tonul ……… 
       Dl. ION Adrian – care mai este situația la canalizare …..iar colegii dumnealui de servicu din 
alte localități au primit tomberoane …..care este situația ? 
       Dl.Primar – într-un impas și așa mai departe……… 
       Dl.PUȚARU – să se termine cu proiectul ….. 



       Dl.CRĂCIUN-servicul juridic să spună cum s-a luat canalizarea împrimire, dacă canalizarea 
nu este funcțională ???!!!! 
       Dl.Primar – să fie invitat dl.avocat în sedință….cu privire la tomberoane, este un program la 
nivelul județului, urmează să se aducă  și la noi,  mai sunt și alte localități în care nu s-au 
adus….. 
       Dl.IONESCU – să fie bătuți la cap …..tatonați….nu se poate ….înaintea Supercomului  
exista o firmă de la Ploiesti care ridica gunoiul …..acestia lasă gunoi în drum la fiecare 
gospodărie , mașina fiind prea plină și după ce o compactează …….. 
       Dl.Primar – trebuia să anunțe această situație …… 
       Dl.MATEESCU – sunt mulți oameni care nu plătesc taxa de gunoi și nici impozitul 
….contract trebuie să aibă fiecare …este total greșit …… 
       Dl.Cristea Ion – care este stadiul gazelor la Bujoreanca…… 
       Dl.Primar – în cel mai scurt timp se va scoate la licitație toată lucrarea……… 
       Dl.PUȚARU – ce lucrare se execută pe drumul de la Bărbuceanu ? șanturile sunt înfundate. 
       Dl.Primar – s-a lucrat la pietruire drum , iar cei care au podiști înfundate sigur li se va 
inunda gospodăria ……va încerca să facă și șanturile ….este vorba de costuri….. 
       Dl.Cristea- a mai solicitat  ……trecere de pietoni la Bujoreanca … 
       Dl.primar –polițistul  i-a spus să nu înființeze trecere de pietoni, este complicat pentru că 
este pe DN……. ….și este foarte greu de înființat. 
       Doamna CRUDU – nici cea din fața scolii nu este respectată…….. 
       Dl.Burlacu – până nu se face centrul civic nu se va rezolva problema…. 
       Dl.DAN Victor – propune achizitionarea unui tractor cu remorcă …… 
       Dl.primar – se gândise la o camionetă …….însă cum se dorește ……. 
       Ordinea de zi este epuizată. 
       Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     
       
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            
                                                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 
                     Daniel CRISTEA                                                    Gheorghiţa STAN 
  

 

 

  

 

 


