
 

 

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  11.02.2022 

 

        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.(4)și alin.(5)  din OUG.nr.57/2019 prin dispoziţia primarului nr.55/11.02.2022 şi a invitației 

înregistrată cu nr.1892/11.02.2022. 

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

prezenţi un număr de 14 consilieri locali. Lipsește : dl. Marian PUȚARU. Se constată că ședința 

este legal constituită și este asigurat  cvorumul prevăzut de lege necesar adoptării hotărârii.                        
               La sedinţă participă:dl.primar Radu STANCU, doamna Elena Chiriță -consilier în cadrul 

Compartimentului financiar contabilitate . 
       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 bugetului local pentru anul 2022 - iniţiator primar 

Radu STANCU; 

       - 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, inclusiv 

suplimentarea propusă. 

         Președinte de ședință este dl. Ion CRISTEA ales conform hotărârii consiliului local nr. 

3/09.02.2022. 

        Dl.Ion CRISTEA este invitat să preia lucrările ședinței. 

       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 

bugetului local pentru anul 2022 și se dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului și doamnei Elena 

Chiriță care  prezintă raportul de specialitate. 

       După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 

       Dl.Ioniță – dă citire atribuțiilor Consiliului local din regulamentul de organizare si 

funcționare  astfel că despre cheltuielile efectuate trebuie să știe consiliul local …… despre cum  

se cheltuiesc  bani……nu numai pentru cheltuielile mari …..a primit reproșuri că a comunicat 

cheltuielile efectuate și pentru ce investiții ……. 

        Dl.primar – nu a zis că nu dă cheltuielile domnilor consilieri…… 

        Ambii ridică tonul …….mai multi consilieri vorbesc deodată …….     

        Dl.Ioniță – ne-a trebuie sală de sport ….suma de la dispensar este foarte mare ….are poze… 

societatea nu are angajați, va aduce toate firmele cu care s-a lucrat ……. 

        Dl.Ion Gabriel- cine este intrepinderea individual Chihan Elena, pentru care s-a plătit 49 mii 

lei  ?  

        Este bine să aprobăm bugetul, însă trebuie să se știe toate datele…… 

        Dl.Burlacu – înainte să-l aprobăm trebuie să se știe despre toate cheltuielile care se fac , să 

fie trecute prin Consiliul local, inclusiv dacă se vopsește ….trebuie întrebat consiliul local….. 



         

 

       Dl.Crăciun – la execuția bugetară se poate cere raportul despre cheltuieli, însă nu și la 

buget……. 

       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 local 

pentru anul 2022  a fost  aprobat cu unanimitate de voturi , proiectul de hotărâre devenind 

hotărârea nr.9 din 11.02.2022. 

       Secretarul general solicită să i se permită să i-a cuvântul. Amintește domnilor consilieri  

prevederile art. 225 alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 

completările ulterioare cu privire la obligativitatea prezentării Consiliului local a unui raport de 

activitate , raport ce va fi făcut public prin grija secretarului general . 

      Nu sunt înscrieri la cuvănt. 

       Ordinea de zi este epuizată. 

       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     

       

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            

                                                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                     Ion CRISTEA                                                    Gheorghiţa STAN 

  

 

 

  

 

 


