
 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi  30.06.2022 

 

        În 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.221/24.06.2022 şi a invitației înregistrată cu nr.7825/24.06.2022. 

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

consiliul local sunt prezenţi un număr de 14 consilieri locali, lipsește motivat 

domnul Gheorghe IONIȚĂ. Se constată că ședința este legal constituită și este 

asigurat  cvorumul prevăzut de lege, necesar desfășurării acestei .                        
               La ședinţă 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 Urgență   

a Guvernului  nr. 57/2019 Codul administrativ, să supună spre aprobare proiectul  

ordinii de zi :     

1.- proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului 

bugetar pentru anul 2021 - iniţiator primar Radu STANCU - Aviz consultativ : 

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

2.- proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 

2022.  

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

comisia nr.3. 

3.- proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierea procedurii de închiriere și a 

documentației de atribuire a imobilului Cămin cultural Cornești  în suprafață de 

281 mp din totalul de 313 mp, aparținând domeniului public al comunei Cornești 

în vederea desfășurării de activități culturale- iniţiator primar Radu STANCU - 

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

   

4.- proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierea procedurii de închiriere și a 

documentației de atribuire a unui spațiu din imobilul Scoală veche Cornești  

aparținând domeniului public al comunei Cornești în suprafață de 52,70 mp în 

vederea desfășurării de activități veterinare: farmacie și dispensar veterinar - 

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

comisia nr.3. 
 5.- proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierea procedurii de închiriere prin 

licitație publică a unui imobil- teren în suprafata de 85,64 mp și a documentației de  

 

 



 

 

atribuire 

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

comisia; 

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

     Dl.primar face cunoscut că proiectul de hotărâre nr.26/30.05.2022 privind 

aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022 a fost retras și propune 

suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre nr. 28/28.06.2022 privind 

aprobarea rectificării bugetului local în trim.II pentru anul 2022 aprobarea anexei 2 

-Lista obiectivelor de investiții pe anul 2022 și a  anexei 3 -Programul de investiții 

publice pe surse de finanțare.          

        Secretarul face cunoscut consiliului local că sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute la art.136 alin.(8) iar proiectele de hotărâri 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. Adrian CRĂCIUN ales conform hotărârii nr. 18 

din 24.05.2022. 

        Dl. Adrian CRĂCIUN 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 contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2021 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 –întreabă de ce s-au depus târziu listele detaliate și solicită un 

raport  cu privire la cheltuielile detaliate la cap.”alte cheltuieli ” ex.la cap.poștă  

suma este mare. 

         Doamna Costache –sunt cuprinse cheltuielile cu abonamentele de la școală și 

tabletele pentru elevi. 

        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 

contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2021a fost aprobat cu 14  

 

 



 

voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.21/30.06.2022. 

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

aprobarea iniţierea procedurii de închiriere și a documentației de atribuire a 

imobilului Cămin cultural Cornești  în suprafață de 281 mp din totalul de 313 mp, 

aparținând domeniului public al comunei Cornești în vederea desfășurării de 

activități culturale 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.Ionescu –orice modificare se face la Căminul cultural să nu se facă fără 

aprobarea primarului și a Consiliului local astfel, se va evita litigii ulterior iar 

rezilierea pentru neplată să opereze după șase luni , să nu așteptăm să treacă mai 

mult timp. 

       Se solicită propuneri pentru comisia de evaluare: 

       Doamna Crudu propune pe dl.Ion Gabriel –președinte titular. 

       Supusă la vot propunerea a fost aprobată cu unaimitate . 

       Dl. Cristea Ion propune pe dl.Gheorghe Florin –președinte supleant. 

       Supusă la vot propunerea a fost aprobată cu unanimitate . 

        Dl.Ion Adrian – propune pe dl.Burlacu Ion – membru titular. 

        Supusă la vot  propunerea a fost aprobată cu 11 voturi pentru și trei abțineri , 

s-au abținut dl.Gheorghe Florin , dl.Cristea Daniel și dl.Stuparu Ion. 

        Dl. Burlacu propune pe dl.Dan Victor- membru supleant. 

       Supusă la vot propunerea a fost aprobată cu unaimitate . 

        Dl.Ion Gabriel – propune pe dl.Șerban Vasile – membru titular. 

        Supusă la vot propunerea a fost aprobată cu unaimitate . 

        Doamna Crudu propune pe dl. Crăciun Adrian – membru  supleant. 

        Dl.Dan Victor propune pe dl. Cristea Ion – membru titular. 

        Supusă la vot propunerea a fost aprobată cu 11 voturi pentru și trei abțineri. 

        S-au abținut dl.Ion Gabriel,dl.Șerban Vasile , Burlacu Ion . 

        Dl. Ion Gabriel propune pe doamna Crudu Ioana membru supleant. 

        Supusă la vot propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

        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 

iniţierea procedurii de închiriere și a documentației de atribuire a imobilului Cămin 

cultural Cornești  în suprafață de 281 mp din totalul de 313 mp, aparținând 

domeniului public al comunei Cornești în vederea desfășurării de activități cultural 

a fost aprobat cu 14 voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea 

nr.22/30.06.2022. 

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

aprobarea iniţierea procedurii de închiriere și a documentației de atribuire a unui 

spațiu din imobilul Scoală veche Cornești  aparținând domeniului public al 

 comunei Cornești în suprafață de 52,70 mp în vederea desfășurării de activități 

veterinare: farmacie și dispensar veterinar 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 – întreabă de ce s-a propus închirierea pentru activități veterinare . 

       Dl.primar – cineva a solicitat pentru astfel de activități.   

       Se solicită propuneri pentru comisia de evaluare . 

       Se propune aceiași componență ca și în cazul proiectului precedent. 

        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 

iniţierea procedurii de închiriere și a documentației de atribuire a unui spațiu din 

imobilul Scoală veche Cornești  aparținând domeniului public al comunei Cornești 

în suprafață de 52,70 mp în vederea desfășurării de activități veterinare: farmacie și 

dispensar veterinar a fost aprobat cu 14 voturi  pentru,  proiectul de hotărâre 

devenind hotărârea nr.23/30.06.2022. 

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

aprobarea iniţierea procedurii de închiriere prin licitație publică a unui imobil- 

teren în suprafata de 85,64 mp și a documentației de atribuire 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.   

       Se solicită propuneri pentru comisia de evaluare . 

       Se propune aceiași componență ca și în cazul proiectului precedent. 

       Secretarul  general solicită să se facă propuneri pentru durata închirierii. 

       Dl.Ion Gabriel propune 5 ani . 

        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 

iniţierea procedurii de închiriere prin licitație publică a unui imobil- teren în 

suprafata de 85,64 mp și a documentației de atribuire a fost aprobat cu 14 voturi  

pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.24/30.06.2022. 

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

aprobarea rectificării bugetului local în trim.II pentru anul 2022 aprobarea anexei 2 

-Lista obiectivelor de investiții pe anul 2022 și a  anexei 3 -Programul de investiții 

publice pe surse de finanțare 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 

 

 

 



 

 rectificării bugetului local în trim.II pentru anul 2022 aprobarea anexei 2 -Lista 

obiectivelor de investiții pe anul 2022 și a  anexei 3 -Programul de investiții 

publice pe surse de finanțarea fost aprobat cu 14 voturi  pentru,  proiectul de  

hotărâre devenind hotărârea nr.25/30.06.2022. 

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: Interpelări,întrebări, petiții și 

alte probleme diverse. 

        Dl.primar solicită cuvântul și face cunoscut cazul Căminului cultural de la 

Cătunu unde s-a pronunțat instanța și chiriașul trebuie să plătească o suma 

important urmând ca chiriașul să fie evacuat, solicită să se vină cu propuneri ori 

pentru închiriere organizare de discotecă, ori reabilitat de către Consiliul local 

pentru închiriere la diverse evenimente nunți , botezuri….. 

        In continuare dorește să informeze consiliul cu privire la canalizare: 

       1.S-a finalizat punerea în funcțiune de către Societatea Ecotech water serv 

SRL, s-au luat probe la apă și este în parametrii, s-au constantat și niște deficiențe  

care trebuie remediate, raportul a fost transmis Apelor Române care v-a elibera 

autorizatia de gospodărire a apelor după ce se vor rezolva și deficiențele constatate;  

2. Referitor la CONSTRUIRE DISPENSAR s-a atribuit lucrarea executantului SC 

CONSTRUCT ASU SRL care v-a începe în data 04.07.2022 execuția.  

3. Referitor la INFIINTARE RETEA DE GAZE BUJOREANCA, astazi s-a 

atribuit lucrarea de proiectare și execuție executantului SC CASA PROIECT 

INSTAL SRL, urmând a se da ordinul de începere lucrări în perioada imediat 

următoare.  

4. Amenajare teren de sport Cornești- solicită să se facă propuneri pentru taxa de 

închiriere , dacă se face diferențiat pentru cetățenii comunei și cei din afară. 

        Dl. Dan Victor – cu privire la Teba , cât au de plată? 

        Dl.Stuparu- face cunoscut ca mașina de  la Supercom nu intră pe strada 

Trandafirilor la Ungureni- oamenii sunt nemulțumiți și nu plătesc taxa de habitat, 

iar o altă problemă este aceia că a mai solicitat anterior efectuarea de anchete 

sociale  pentru verificarea condițiilor la cei de la ajutor social. 

        Dl.Burlacu – comuna este murdară să se i-a legătura cu cei plecați pentru a se 

face curat în dreptul proprietăților unde au crescut buruieni. 

         Dl.primar – poliția locală a înștiințat unele persoane  și solicită în legătură cu 

poliția locală, să se gândească foarte bine dacă este necesar angajare de polițișiti, 

însă precizează că nu ne permite fondul de salarii sau să se contracteze o firmă de 

pază pentru patrulă și pe timp de noapte precum si supravegherea camerelor video, 

costul fiind de cca. 2000 euro/lună. 

         Ordinea de zi este epuizată. 

         Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     

       

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            

                                                                         SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                     Adrian CRĂCIUN                                     Gheorghiţa STAN 

 


