
 

 

 

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  20.04.2022 
 

        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.182/14.04.2022 şi a invitației 
înregistrată cu nr.5182/14.04.2022. 
        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 , Costache Carmen -
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 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. 
         Deasemnea propune suplimentarea ordinii de zi cu :- proiect de hotărâre privind 
completarea anexei 2 la hotărârea Consiliului local nr. 25/31.07.2017  . 
         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 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 propune discutarea punctului:  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” și se dă cuvântul să-l prezinte 
inițiatorului. 
       După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 
       Dl.Crăciun Adrian- este mult pentru 6 km de conductă…… 
       Dl.primar – este cu branșamentele pentru gospodării….. 
       Dl.Crăciun – așa da ….. 
       Doamna Crudu - avem bani la primărie ? 
       Doamna Costache – suma este mică pentru primărie, se va exrtinde conducta și se  face și 
branșamentele…. 
       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 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” a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi pentru, proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.13/20.04.2022. 
        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: 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 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.      
        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 proiectul 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 a fost aprobat cu 15 voturi  pentru,  proiectul de hotărâre 
devenind hotărârea nr.14/20.04.2022. 
        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind indexarea 
nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023 și se dă cuvântul să-l prezinte 
initiatorului. 
       După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 
       Dl. Crăciun – felicită pe dl.primar pentru că taxele nu se măresc, ci doar se aplică rata 
inflației. 
       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 indexarea nivelurilor 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023 a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
pentru, proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.15/20.04.2022 . 
        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: 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”   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.Crăciun Adrian - felicită colectivul și pe dl.primar pentru extindere, inițiativa face parte 
din promisiunile electorale. 
        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 proiectul 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” a 
fost aprobat cu 15 voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.16/20.04.2022. 
        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind completarea 
anexei 2 la hotărârea Consiliului local nr. 25/31.07.2017  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. 
         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 proiectul de hotărâre privind completarea anexei 2 la 
hotărârea Consiliului local nr. 25/31.07.2017  a fost aprobat cu 15 voturi  pentru,  proiectul de 
hotărâre devenind hotărârea nr.17/20.04.2022. 
        Se trece la pct.- Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme diverse. 
        Dl. Crăciun – în legatură cu procesele verbale ale ședințelor, a înțeles că ele sunt publice 
după aprobare, însă nu se regăsec pe site-ul instituției. 
         Secretrarul solicită cuvântul și face cunoscut că acestea sunt postate în Monitorul oficial la 
sectiunea ”alte documente”. 
         Dl.primar – sunt afișate însă va lua legatură cu cei care administrează site-ul să-l facă mai 
accesibil. 
         Dl.Puțaru- dacă s-a vândut Comcerealul de la Bujoreanca, vom lua și noi ceva? 
         Dl.primar – vom vorbi după Paște despre datoriile pe care le are Primăria……. 
         Dl.Stuparu- Cu privire la închiriere pășune, dorește să aibă întâietate crescătorii de animale 
care au domiciliul în comună.  
         Dl.Primar- de acord….. 
         Dl. Ion Adrian- dacă s-a rezolvat problema cadrelor didactice? 
         Dl.Primar- și în anii anteriori cadrele didactice au primit cu întârzire sumele …..s-a încercat 
să se achite tot felul de datorii ….au fost investiții ….. suma este de 20000 lei nu este mare …..  
         Doamna Costache – urmează să fie o rectificare , nu se poate angaja cheltuială fără bani în 
buget…… 
          Dl.Ion Gabriel – care mai este situația la canalizare ? 
          Dl.primar – urmează să se aducă documentația pentru autorizare …. 
          Doamna Costache – urmează să primim rapoarte pentru apa uzată ….. 
          Dl.Cristea Ion – care este situația tomberoanelor? 
          Dl.primar – nu suntem singurii care nu am primit, nici Finta nu a primit… 
          Dl.Gheorghe Florin – referitor la naveta cadrelor didactice , de fiecare dată  conssiliul a 
decontat , însă cadrele didactice care vin pe aceiași rută să  vină cu o singură mașină . 
           Doamna Costache – Curtea de conturi a stabilit sume primite în plus…. 
           Dl.Gheorghe Florin- a văzut la alte comune panouri fotovoltaice cu camera video, s-a 
umplut comuna de gunoaie ……… 
           Dl.primar-  a făcut curat spre heleșteu ……..este o problemă cu heleșteul………. Trebuie 
să se rezolve problema bălților, nu se poate sta la fiecare colț de stradă …… 



 
 
 
            Doamna Crudu – nu se mai aruncă unde s-a făcut curat ci vis-à-vis. 
            Dl.Ioniță – s-a ținut licitația pentru dispensar , câte firme s-au înscris? 
            Dl.primar – da , 4 firme….. 
            Dl.Ioniță – își v-a da demisia începând cu data de 01.06.2022 și va anunța care sunt 
motivele. 
             Dl.Burlacu – să se spună motivul ……. 
            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 
 


