
 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  28.07.2022 

 

        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.236/22.07.2022 şi a invitației 

înregistrată cu nr.8890/22.07.2022. 

        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 Puțaru Marian . 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 , Carmen 

COSTACHE -consilier în cadrul Compartimentului financiar contabilitate, doamna RUJOIU 
MARE Mădălina –Elena, doamna Ileana OPREA și cetățenii: LUCA Nicolae, FERARU Gică și  

        NICULAE Sorin-Ionuț. 
       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 Devizului general actualizat și a Devizului general 

actualizat pe surse de finanţare după finalizarea procedurilor de achiziție pentru obiectivul de 

investiţie ”Construire şi dotare dispensar în comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020  - iniţiator primar Radu STANCU - Aviz 

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

2.- proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local în trim.III 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- iniţiator primar Radu STANCU - Aviz consultativ :  

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

3.- proiect de hotărâre privind eliberarea din funcția de viceprimar al comunei Cornești a 

domnului IONIȚĂ Gheorghe și declararea vacantă a funcției de viceprimar- iniţiator  - Cristea 

Daniel, Badea Dragoș-Aurel, Crăciun Adrian, Stuparu Ion  și Ionescu Ion - Aviz consultativ : 

comisia nr.2. 

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

          Dl.CRĂCIUN Adrian depune  solicitare  pentru scoterea de pe proiectul ordinii de zi a 

proiectului de hotărâre nr.31/22.07.2022 pe care nu dorește să îl mai susțină, fiind unul din cei 5 

inițiatori al acestuia . 

         Secretarul face cunoscut consiliului local că proiectul de hotărâre la care face referire 

dl.Crăciun nu mai poate fi supus dezbaterii având în vedere că nu mai sunt îndeplinite 

prevederile art. 152 alin.(5). Precizează că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art.136 alin.(8)  

iar celelalte proiecte de hotărâri pot fi supuse dezbaterii. 

       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 
Devizului general actualizat și a Devizului general actualizat pe surse de finanţare după 

finalizarea procedurilor de achiziție pentru obiectivul de investiţie ”Construire şi dotare dispensar 

în comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 

2017-2020  și se dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului și consilierului de la Compartimentul de 

specialitate . 

       După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizele  comisiilor de 

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt.  

        Dl.IONIȚĂ Gheorghe – suma de 96869 lei este prea mare ……nu s-a făcut nimic pentru 

organizarea de șantire….așa –a făcut și cu gazele de la Bujoreanca   unde exista contract cu RNB  

pentru suma de 19 miliarde lei …….. 

        Doamna RUJOIU – în devizul general la cap.organizare de santier figurează suma cca 6100 

lei nicidecum suma menționată. 

        Dl.Primar- hotărârea consiliului local este din anul 2019….. 

        Dl.GHEORGHE Florin – atunci erau alte prețuri și alte persoane………… 

        Nu se poate consemna, vorbesc mai mulți consilieri……… 

        Dl.Primar referitor la RNB , prețul era din anul 2019 ….. 

        Dl.IONIȚĂ – era cel cu care trebuia să se facă lucrarea ….. 

         Dl.Primar- nu a făcut lucrarea și de aceia a reziliat contractul de drept ….. 

         Dl.IONIȚĂ – fără acordul consiliului local ? 

         Dl.Primar –nu era nevoie de acordul consiliului….. 

         Dl.GHEORGHE Florin- atunci s-a luat buturuga de sub picioare dlui Șerban …… 

         Se solicită să se discute despre punctul de la ordinea de zi . 

         Dl. ION Adrian-Constantin- este bine dacă se realizeze în 9 luni, nu așa cum s-a întamplat 

cu sediul primăriei……de când curge termenul de 9 luni ? 

         Doamna RUJOIU –răspunde :- 09.06.2022 

         Dl.Primar – a fost un blocaj , bani vin de la minister…. 

         Dl.BURLACU – în legatură cu dispensarul, meritul este al dlui Șerban, și este bine dacă 

peste 9 luni avem un dispensar, ce se întâmplă după realizare, vine tot doctorul cu asistenta de la 

Cornești? 

        Dl.Primar – spațiul se scoate la licitație, însă este normal ca închirierea să se facă celor care 

au praxisul medical pe raza comunei Cornești. 

        Dl.BURLACU- pe raza comunei sunt trei medici de familie, corect este ca aceia să aibă 

întâietate…. 

        Doamna CRUDU – să termine dispensarul și vom vedea……….. 

        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 Devizului 

general actualizat și a Devizului general actualizat pe surse de finanţare după finalizarea 

procedurilor de achiziție pentru obiectivul de investiţie ”Construire şi dotare dispensar în comuna 

Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020   

a fost aprobat cu 14 voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.26/28.07.2022. 

 



 

 

 

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

rectificării bugetului local în trim.III 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 și consilierului de la Compartimentul de specialitate.  

       După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizele  comisiilor de 

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt.  

        Dl.BURLACU – trebuia să avem un raport de la contabilitate, raport solicitat în ședința 

trecută….. 

        Dl. CRĂCIUN – compartimentul i-a dat raportul solicitat și îl va depune la dosarul ședinței.  

        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 rectificării  

bugetului local în trim.III 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 a fost aprobat cu 

14 voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.27/28.07.2022. 

         Dl.STUPARU - a solicitat în ședința anterioară întocmirea de anchete sociale pentru asistați 

sociali. 

        Doamna OPREA - îi înmânează răspuns la solicitare. 

        Dl. ION Gabriel – solicită informații despre canalizare . 

        Dl.Primar- se va achiziționa elementele care lipsesc și urmează ca rețeaua să se predea la 

Raja. 

        Dl. ION Constantin-Adrian- pe strada Eternității acolo unde locuiește nu există rețea de 

canalizare. 

        Dl.primar- urmează să se discute cu Raja să vadă ce se poate ……. 

        Dl.IONIȚĂ- propune să se adopte o hotărâre să-i forțăm cu privire la forarea unui puț 

pentru apă……… 

        Dl.Primar – există o cerere la noi pentru teren, problema este că nu vor să facă puțul pe 

terenul aferent stației,  iar acum facem cadastrarea terenului , deci este o problemă cu hârtiile….. 

        Dl.BURLACU – despre canalizarea la Ibrianu-Postârnac? 

        Dl.Primar – să nu deschidem cutia pandorei…..să nu dezgropăm morții…. 

        Dl.Gheorghe Florin- dl.Burlacu nu a fost de acord cu proiectul PSD-ului …….și nu au fost 

de acord cu amplasamentul stației …… 

        Dl.Primar – de ce s-a permis să se dea terenul pe chitanță de mână ….terenul de la Frasin 

trebuia să fie al nostru…… 

        Dl.BURLACU – nu este de acord cu dl.Florin……. 

        Dl. GHEORGHE Florin – dacă se dorea se putea….. 

        Dl. LUCA Nicolae –solicită intervenția și face cunoscut că are dreptul să vină la ședință iar 

în fața clădirii dl. Daniel la agresat verbal  și i-a spus să nu mai facă anumite chestii ….. 

        Se crează dezordine , mai mulți vorbesc de odată , secretarul general face cunoscut că nu 

mai poate consemna………. 

        Doamna CRUDU – să fie lăsat cetățeanul să vorbească ….. 

        Dl.LUCA – solicită să se i-a măsură disciplinară , nu este frumos ….el reprezintă un partid 

și așa este în politică……. 

        Dl. CRĂCIUN solicită ca doamna de la achiziții să facă un raport din care să reiasă 

organizarea și desfășurarea licitației la pășune, concesionari , suprafețe  precum și motivul penru 

care din anul 2017 și până în prezent nu s-au făcut pașii prevăzuti de legea nr.98/.. care a fost 

motivul … refuzând astfel baniiii care ar fi putut fi încasați, va solicita îndosarierea raportului la 

dosarul sedinței. 

        Dl.IONIȚĂ – a solicitat ieri: 



 

1. procesul verbal de  recepție pentru  lucrarea efectuată de SC Rifania SRL  și procesul 

verbal de bună execuție , pentru că deja au apărut gropile …….pentru că i s-a spus să 

facă scris ...... 

2. tabele nominale cu persoanele beneficiare de ajutor pentru încălzire. 

Doamna CRUDU – Finta a montat panouri pentru limitare 7,5 to pentru protejarea 

drumurilor. 

Dl.Primar – pentru Grădinița Cornești solicită să se gândească consiliul dacă 

achiziționăm locuri de joacă cu specificațiile  conform proiectului , locuri de joacă care costă 

foarte mult sau caută variante similare de la firmele producătoare autorizate , acest lucru urmând 

să se facă până la toamnă. 

       Doamna CRUDU –de unde se plătește și dacă în fața școlii se face ceva, dacă i-a plăcut la  

începerea anului școlar ? 

       Dl.Primar – din bugetul local, însă costă foarte mult , nu i-a plăcut la deschiderea anului  

școlar . 

       Dl. CRĂCIUN – de ce numai la Cornești , la Ibrianu când? 

       Dl. BURLACU- unele primării au făcut proiecte pentru achiziționarea de panouri solare , 

lucru care ar trebuie să-l facem și noi pentru școli și gradințe . 

       Dl.Primar – știe, pentru astfel de proiecte trebuia să se îndeplinească anumite condiții,erau 

proiecte pentru reabilitarea energetică a clădirilor, la gradinița Cornești este montat panoul mai 

trebuie pus un tub,  tub care poate fi pus însă, se poate defecta ….așa i-a spus constructorul și 

astfel  se mai așteaptă……însă poate fi montat….. 

        Dl.IONIȚĂ – nu poate fi montat pentru că nu există partidă la electrica… 

        Dl.BURLACU –centru civic, când se începe și când se termină ? 

        Dl.Primar- s-au obținut avizele necesare mai puțin cel de la electrica, unde durează foarte 

mult timp, aceștia au propriul regulament, urmând ca după aceia să actualizăm prețul . 

        La ședința trecută a ridicat problema centrului de la Postârnac și face cunoscut că dorește să 

amenajeze un părculeț și dacă sunt de acord cu acesta ? la fel va face și la Ibrianu . 

         Dl.CRĂCIUN – drumul de la Ibrianu , este încă în garanție, care este pragul maxim al 

garanției, ce facem? 

         Doamna Chiriță – urmează să caute……. 

         Dl.GHEORGHE Florin- era ”drumul oaselor” înainte……… 

         Dl.CRĂCIUN- era realizările PSD-ului…..de ce nu spune…… 

         Dl.Florin GHEORGHE- să avem grijă de apă …este iubitor de sport însă, să mai lăsăm 

terenurile de sport să avem grijă de apă……… 

         Dl.ION Adrian-Constantin – ce facem cu pomii care cresc? Dl.vice a făcut foarte bine pe 

linia mare ….trebuie să continuăm și la Popoiag, pomii au crescut peste liniile electrice…… 

        Dl.Primar –face cunoscut că a avut solicitări să taie pomii din curțile cetățenilor pentru că 

sunt persoane în vârstă .Oamenii au fost înștiințați însă trebuie să se i-a legatura cu cei de la 

electrica, pomii care sunt în vegetație nu trebuie tăiați. 

         Ordinea de zi este epuizată. 

         Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     

 

 

       

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            

                                                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                     Adrian CRĂCIUN                                                     Gheorghiţa STAN 

 

 


