
 

 

 

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  31.03.2022 

 

        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.163/25.03.2022 şi a invitației 

înregistrată cu nr.4067/25.03.2022. 

        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 Chiriță consilier în cadrul 

Compartimentului financiar contabilitate și dl.avocat Călin Miler. 
       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 Convenţiei de colaborare între Consiliul Local 

Cornești şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Dâmboviţa- iniţiator primar  

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

         2.- proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor şcolare 

aferente anului şcolar 2021-2022 pentru sementrul II - iniţiator primar Radu STANCU- Aviz 

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

        3.-  proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local în trim.I pentru anul 2022. 

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

         Deasemnea propune suplimentarea ordinii de zi cu : 

        1.Raport  anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-

teritoriale Cornești. 

         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 horărârii nr. 3 din 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 

Convenţiei de colaborare între Consiliul Local Cornești şi Societatea Naţională de Cruce Roşie 

din România, Filiala Dâmboviţa și se dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului. 

       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, proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de 

colaborare între Consiliul Local Cornești şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România,  



 

 

Filiala Dâmboviţa  a fost aprobat cu unanimitate de voturi pentru, proiectul de hotărâre devenind 

hotărârea nr.10 /31.03.2022. 

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea  

numărului și a cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2021-2022 pentru sementrul II 

și se dă cuvântul să-l prezinte initiatorului. 

       După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 

       Doamna Crudu –deși nu are legătură cu materialul prezentat solicită să i se răspundă de ce 

nu au fost plătiți integral asistenți personali ai persoanelor cu handicap ? pentru că are in familie 

o situație, deși este salariată ii este destul de greu să se descurce, dar altor persoane care nu au 

alte venituri?! medicamentele costă mult pentru astfel de persoane……. 

        Doamna Chiriță – răspunde: deși a solicitat la trimestrializare sumele necesare, AJFP nu a 

aprobat astfel că cele mai mari sume sunt prevăzute în trim IV, si vom avea decalaje până atunci, 

însă ca și anii anteriori se vor achita restanțele. 

        Nu ai 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 numărului și a 

cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2021-2022 pentru sementrul II a fost aprobat 

cu unanimitate de voturi pentru, proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.11 /31.03.2022 . 

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local în trim.I pentru anul 2022  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.Burlacu Ion – întreabă de ce au fost anexate la materiale cele două pagini- extrase ? 

        Doamna Chiriță –răspunde: să se vadă diferențele de sume, respectiv suma intrată în cont- 

Suvenție ajutor încălzire. 

        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 rectificarea bugetului local 

în trim.I pentru anul 2022 a fost aprobat cu 15 voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind 

hotărârea nr.12 /31.03.2022. 

         Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: Raport  anual privind starea economică, 

socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale Corneștiși se dă cuvântul pentru al prezenta 

dlui primar. 

        După prezentare se  înscriu la cuvânt: 

        Doamna Crudu – întreabă: sunt panouri solare montate la Grădinița Cornești?! 

        Domnul Primar – da. 

        Doamna Crudu – nu a văzut…….. 

        Dl.Ion Gabriel – solicită informații despre canalizare………… 

       Se trece la pct-ul ” Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme diverse”. 

        Dl.Burlacu Ion – adresează întrebări dlui avocat Călin Miler: de când este angajat? 

        In continuare se dă cuvântul dlui avocat Călin Miler să răspundă: nu știe exact crede că din 

iunie  …. 

         Dl.Burlacu : ce salariu aveți ? 

         Dl.Miler: 3500 lei conform contractului . 

         Dl. Burlacu : este membru PNL ? 

         Dl.Miler: Nu este . 

         Dl. Burlacu: câte dosare are? 

         Dl. Miler: 20 dosare . 

         Dl. Burlacu: de când este cel mai vechi dosar și cel mai nou  ? 



         Dl.Miler: nu știe exact …. 

         Dl. Burlacu: câte dosare a preluat ? 

         Dl. Miler: cca.15 dosare …. 

         Dl. Burlacu :câte a rezolvat ? 

         Dl. Miler: nu rezolvă dosare …..nu a făcut o statistică….. 

         Dl.Burlacu: se prezintă la fiecare termen ? 

         Dl. Miler: 99 % 

         Dl. Burlacu: este bine dacă se prezintă… 

         Dl.avocat: o să facă o statistică, însă depune lunar raport de activitate pentru plată. 

         Dl.primar întreabă ce dorește să afle, de fapt? 

         Dl. Ion Gabriel – dacă face raport lunar să-l prezinte consiliului local, dacă sunt de acord și 

ceilalți colegi.    

          Dl.Crăciun – solicită ca materialele să fie date pe suport de hârtie iar la începutul fiecărei 

sedințe să se dea câte un exemplar al procesului verbal al ședinței.     

          Pentru dl.avocat: cu privire la canalizare, procesul verbal la terminarea lucrările este beton 

făcut, dar dacă ne uităm mai atent comisia de recepție este făcută imediat după alegeri iar 

președinte a fost dl.viceprimar care nu mai era pe listele PSD , din comisie doar o singură 

persoană mai lucrează în prezent, doamna Neagu. Din punctul de vedere al executantului SC 

Conii a efectuat lucrările însă nu este corect………din punct de vedere al garanției aceasta curge 

….ce facem în situația aceasta?! S-a mai dat bani executantului , ce a reprezentat banii prevăzuți 

în buget ? 

           Doamna Chiriță –răspunde: au reprezentat datorii la lucrare, nu penalizări….. 

           Dl.Crăciun – cât s-a constituit fondul de garanție? Sunt multe neclarități, deși comisia de 

recepție a admis anumite nereguli …….. 

           Dl.avocat – astfel trebuia să se dea banii înapoi………. 

           Dl.Ion Gabriel – s-a făcut un compromis astfel trebuia să se dea banii înapoi…. 

           Dl.Primar- trebuie să ne anexăm pe punerea în funcțiune …… 

           Dl.Crăciun – este incorect să plătim un lucru care nu merge, iar pe viitor firma de 

proiectare să nu se mai regăsească în achizițiile viitoare. 

           Dl. Burlacu – vorbește în numele mai multor consilieri și adresează următoarele întrebări 

la care solicită răspuns la ședința viitoare: 

- Care este situația juridică a terenului dintre Școala Cornești și dl.Dinică, cine este 

proprietarul acestui teren ? 

- Câte unități economice funcționază, denumirea și cine sunt proprietarii, au contracte 

de închiriere, concesiune, plătesc impozit pe teren si clădiri? 

- Care este situația terenului de la fost brutărie Frasinu ? 

- Care este starea noului dispensar ? 

Dl.Primar –vede răutăți din partea unor colegii și se bucură că-i face fericiți …. Să arunce  

cu răutăți…… 

 Ambrii ridică tonul și vorbesc deodată …….. 

Dl.Burlacu – capela de la Postârnac ……… 

Dl.primar – îi cer anumite lucruri , să dea teren la biserică ……biserica nu are teren,  

biserica a fost făcuta din banii cetățenilor?! 

Dl.Șerban- biserica a fost făcută  din banii primăriei și ai cetățenilor…….. 

   Dl.primar – a discutat să facă un părculeț,era vorba de  10 ml …..este pământul nostru.… 

este pământul consililui local …cel de la penticostali fac la Bujoreanca biserică, ce spun 

instituțiile statului ?! să dea pământ degeaba……. 

    Dl.Burlacu- să îl dăm bisericii……. 

    Se crează gălăgie, mai multi consilieri vorbesc deodată. 

    Dl.Ionescu – să se dea terenul bisericii ……. 

    Doamna Crudu – să nu țipe ……să se dea un petic de pământ……….. 



    Dl. Ion Adrian Constinatin- bani la biserică …. Să se pună problema și a învățămantului, 

profesorii nu și-au primit banii pentru transport , e păcat sunt copii noștrii, e viitorul 

comunei … 

      Dl.primar – o să se dea ….. 

      Doamna Chiriță – o să se dea banii pentru transport…… 

      Dl.Burlacu – cererea nr. 14388/03.12.2021 a doamnei Neacșu Valeria , a solicitat 

prelungire contract de închiriere iar conform actului adițional s-a prelungit cu 24 luni iar în 

actul adițional s-a scris termen 03.12.2021 până la 31.12.2024 respectiv 36 de luni, trebuie 

ca pentru prelungire să treacă prin Consiliul local, de verificat legalitatea actului adițional 

…. 

      Pentru Stănescu care este situația ? 

      Dl.avocat – dosarul este rămas în pronunțare până mâine. 

     Dl.Burlacu – cu privire la magazinul de lângă Biserica Postârnac, nu s-a făcut 

nimic….care este situația juridică a terenului?! 

     Dl.avocat să formuleze întrebări  la primărie și i se va răspunde ….. 

     Dl.Ioniță – care este valoarea contractului cu BELO? 

     Dl.avocat – 1300000 lei. 

     Dl.Ioniță – de la 34000 lei s-a ajuns la 130000 lei ?! 

     Dl.Burlacu – de ce nu s-a plătit? 

            Nu mai 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 

 


