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Sedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Corneşti  din data de  28.07.2022       . 

 
         Prin dispoziţia nr.236/22.07.2022 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 
Corneşti în sedinţa ordinară pentru data  de 28.07.2022. 
        Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin invitația înregistrată cu 
nr.8890/22.07.2022. 
        Ședința s-a desfășurat în data de  28.07.2022 la sediul Școlii Gimnaziale Cornești. 
        ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI : 
   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.- Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme diverse. 
             
           Total consilieri în funcție: 15. 
           Total consilieri prezenţi:   14. 
 
          ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE:               
          1. - hotărârea nr.26/ 28.07.2022 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  .  
                  - au votat pentru: 14 consilieri; 
      - au votat împotrivă: -consilier ; 
                 - abțineri:- consilier. 

          2. - hotărârea nr.27/ 28.07.2022 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. 
                - au votat pentru: 14 consilieri; 
      - au votat împotrivă: -consilier ; 
                 - abțineri:-  consilieri. 
         Minuta va fi afișată la sediul Consiliului Local și pe site-ul instituției în conformitate cu 
prevederile art.11 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională ,republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 
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