
 

 

 

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  31.05.2022 

 

        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.200/25.05.2022 şi a invitației 

înregistrată cu nr.6631/25.05.2022. 

        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 doamna Crudu Ioana. 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 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 aderării comunei Nicolae Bălcescu  județul Constanța la 

Asociației de Dezvoltare Intercomunicată ”Apă - Canal Constanța” - iniţiator primar Radu  

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

     

2.- 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. 

 3. - Adresa nr. CCDB/2022-43020/0905.2022 și decizia nr. 2/2022 ; 

4.- Adresa CCDB/2022-13469/02.02.2022 a Camerei de Conturi Dâmbovița cu privire la Decizia 

nr. 40/2016 a Curții de Conturi și informare cu privire la stadiul aducerii la îndeplinire a 

măsurilor dispuse. 
         Deasemnea propune suplimentarea ordinii de zi cu :- proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local. 

         Secretarul face cunoscut consiliului local ca sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art.136  

alin.(8) doar pentru proiectul de hotărâre de la punctual l al ordinii de zi, astfel  numai acesta  pot 

fi supuse dezbaterii. 

        Dl.Ioniță Gheorghe- intervine și face cunoscut că nu a fost discutat în comisia nr.1 din care 

face parte proiectul de la pct.2 pentru că anexele la proiectul de hotarare nu sunt pe subcapitole, 

dorește să se cunoască pe ce s-a cheltuit sume din bugetul local detaliat iar în ce privește 

proiectul privind rectificarea bugetului local, nu se poate discuta pentru că nu s-a făcut 

rectificarea bugetului de stat, ce reprezintă suma de 340 mii lei, de unde vine ?!. 

        Doamna Costache – rectificare se poate face pe tot parcursului anului bugetar….. 

        Doamna Chiriță- suma de 340 mii lei a fost recuperată ca urmare a controlului Curții de 

Conturi….. 

        Dl.Burlacu – nu există transparență…. 

        Dl.Stuparu – se stă în primărie și se dorește scandal……. 

        Mai multe persoane vorbesc deodată…   

        Dl.Ion Gabriel – are obiecții la cap.transporturi …din ce se compune… de aceea nu a 

discutat proiectul de hotărâre în comisia de specialitate. 

       Se restabilește ordinea, nu mai sunt discuții. 

       În continuare 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 hotărâri , 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. 

        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 aderării 

comunei Nicolae Bălcescu  județul Constanța la Asociației de Dezvoltare Intercomunicată ”Apă 

- Canal Constanța”  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 aderării comunei 

Nicolae Bălcescu  județul Constanța la Asociației de Dezvoltare Intercomunicată ”Apă - Canal 

Constanța”  a fost aprobat cu 15 voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea 

nr.20/31.05.2022. 

         Se dă cuvântul secretarului general pentru a prezenta adresa nr. CCDB/2022-

43020/0905.2022 și decizia nr. 2/2022 a Camerei de Conturi. 

        Dl. Crăciun – s-au găsit destul de multe nereguli , s-a încălcat legea nr. 273/32006 , s-a 

dispus destul de multe generalizări ….taxe și impozite neîncasate ….dorește să vadă lista de 

rămășită mai ales pentru marii datornici…. 

        Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

        Se dă cuvântul secretarului gerenal pentru a prezenta adresa CCDB/2022-13469/02.02.2022 

a Camerei de Conturi Dâmbovița cu privire la Decizia nr. 40/2016 a Curții de Conturi și a 

informarii cu privire la stadiul aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse. 
        Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

        Dl.Burlacu de ce nu avem pct.diverse….!? 

        Dl.primar putem să discutăm. 

        Dl.Ioniță – au fost aduse tomberoane  și este necesar ca fiecare gospodărie să prezinte 

factura de  electrica și C.I pentru încheiere proces verbal predare-primire. 

        Aduce la cunoștiință că inițial a vrut să-și depună demisia începând cu data de 01.06.2022 

        Însă nu o mai face pentru că are deja strânse 500 de semnături de la cetățeni care nu sunt de 

acord să-și dea demisia. 

        Dl.primar- nu are legătură semnăturile cetățenilor cu demisia , înțelege că nu vrea să-și dea 

demisia…… 

         Dl.Ioniță – vrea ca de luni să i se facă fișa postului ……..tomberoanele au fost aduse 

datorită intervenției lui…. 

         Dl.Burlacu – demisia este un act de voință , iar dacă nu vrea să nu și-o dea…. 

         Se creează dezordine ,mai mulți consilieri vorbesc deodată, nu se poate consemna….. 

         Secretarul general solicită președintelui de ședință să restabilească ordinea….. 

         Dl.Ioniță – regretă că și-a dat demisia din funcția de consilier județean….și nu dorește să 

mai facă aceiași greșeală ….  

         Dl.Burlacu – dacă nu era dl.Ioniță mulți din acest consiliu nu erau aici…….. 

        Dl.Stuparu- dl.Ioniță a fost ales viceprimar de consilieri nu de cetățeni….dorește să se facă 

o anchetă socială pentru toți cei care au ajutor social …….……. 

         Se creează dezordine, mai mulți consilieri vorbesc deodată. Nu se poate consemna….. 

 



         

         Dl.Crăciun – să se citească art.57 din Legea nr. 273/2006 pentru că trebuia să se prezinte 

situațiile financiare …… 

         Doamna Costache – anexele au fost întocmite conform legii……… 

         Dl.Crăciun – întreabă pe dl.avocat, de ce  un membru în comisia de contestație a păsunilor 

nu a fost convocat ?! 

         Dl.avocat –au fost anunțații membrii comisiei de licitație… 

         Dl.Stuparu – a fost formulată contestație   pentru o parcelă pentru care nu s-a licitat…… 

         Dl.Ion Gabriel – face cunoscut că drumul este într-o stare proastă și se impun măsuri. 

         Dl.primar – a mai spus că nu poate să facă nici o lucrare până nu se pronunță instanța, iar 

pentru canalizare este necesar avizul de gospodărirea apelor. 

         Dl.Ion Gabriel- nu trebuie să se supere să a spus însă cetățenii sunt nemultumiți……. 

         Dl.Puțaru –întreabă care este situația racordării la gaze a satului Bujoreanca? 

         Dl.primar-s-a făcut licitația într-o săptămână două urmează să se afle câștigatorul … 

         Dl.Burlacu- de la începutul mandatului a hotărât amenajare centru Postârnac, data viitoare 

solicită proiect de hotărâre să se dea Biserici clădirea și terenul și când se va afce capela. 

         Dl.primar – pentru centru civic la Cornești s-a demarat , mai trebuie aviz de la electrica, un 

studiu de coexistență, însă mai durează , după care autorizația de construire și actualizare deviz 

general …. 

         Ordinea de zi este epuizată. 

         Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     

       

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            

                                                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                     Adrian CRĂCIUN                                                     Gheorghiţa STAN 

 


