
 

 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI CORNEŞTI  
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Nr.5461 /21.04.2022        

                                                                          M I N U T A 

 

Sedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Corneşti  din data de  20.04.2022       . 

 

         Prin dispoziţia nr.182/14.04.2022 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţa ordinară pentru data  de 20.04.2022. 

        Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin invitația înregistrată cu 

nr.5182/14.04.2022. 

        Ședința s-a desfășurat în data de  20.04.2022 la sediul Școlii Gimnaziale Cornești. 

        ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI : 

        1.-  proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal 

pentru obiectivul – ”Construire biserica penticostală ”Betel” și împrejmuire în comuna Cornești, 

satul Bujoreanca județul Dâmbovița  teren intravilan 1000 mp situat în T 9 p.44/1 nr. cad.72664. 

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

     

       2.- proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul  

fiscal 2023.- iniţiator primar Radu STANCU - Aviz consultativ : comisia nr.1, comisia nr.2, 

comisia nr.3. 

       

      3. – proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiție „EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN 

COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”  

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

     4. – proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare  și a  devizului general estimativ 

a obiectivului de investiţie „EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN 

COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚ” în cadrul Programului național de 

investiții „Anghel Saligny”. 

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

     5.-Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme diverse. 

     Se suplimentează ordinea de zi cu : proiectul de hotărâre privind completarea anexei 2 la 

hotărârea Consiliului local nr. 25/31.07.2017 - iniţiator primar Radu STANCU - Aviz consultativ 

: comisia nr.1,comisia nr.2, comisia nr.3. 

  

           Total consilieri în funcție: 15. 

           Total consilieri prezenţi:   15. 

 

          ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE:               

          1. - hotărârea nr.13/ 20.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare  și a  devizului 

general estimativ a obiectivului de investiţie „EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE 

NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚ” în cadrul Programului 

național de investiții „Anghel Saligny”. 

                  - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

          2. - hotărârea nr. 14/ 20.04.2022 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan 

Urbanistic Zonal pentru obiectivul – ”Construire biserica penticostală ”Betel” și împrejmuire în  

 



 

 

comuna Cornești, satul Bujoreanca județul Dâmbovița  teren intravilan 1000 mp situat în T 9 

p.44/1 nr. cad.72664. 

                  - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:-  consilieri. 

          3. - hotărârea nr. 15/ 20.04.2022 privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul fiscal 2023. 

                - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:-  consilieri. 

          4. - hotărârea nr. 16/ 20.04.2022 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiție „EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE  

NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”   

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:-  consilieri. 

          5. - hotărârea nr. 17/ 20.04.2022 privind completarea anexei 2 la hotărârea Consiliuluilocal  

nr. 25/31.07.2017. 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:-  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 
 


