
 

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  17.08.2022 

 

        In sedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Corneşti , judeţul Dâmboviţa 

convocată de îndată. 

       Sedinţa este deschisă de secretarul unităţii administrative-teritoriale care arată că membrii 

Consiliului local au fost convocaţi în sedinţă extraordinară convocată de îndată în conformitate 

cu prevederile art.134 alin.(4)și alin.(5)  din OUG.nr.57/2019 prin dispoziţia primarului 

nr.271/16.08.2022 şi a invitației înregistrată cu nr.9808/16.08.2022. 

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

prezenţi un număr de 12 consilieri locali. Lipsesc : dl.Cristea Daniel , dl. Crăciun Adrian și 

doamna Crudu Ioana. Se constată că ședința este legal constituită și este asigurat  cvorumul 

prevăzut de lege necesar adoptării hotărârilor.                        
               La sedinţă participă:dl.primar Radu STANCU. 

       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 alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă lucrările 

sedințelor Consiliului local în perioada august 2022- octombrie 2022- iniţiator primar Radu 

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

 

2.-  Proiect de hotărâre pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public pentru proiectul "Modernizare și eficientizare sistem de 

iluminat public stradal parțial pentru satul Cornești, satul Bujoreanca și satul Crivăț în comuna 

Cornești, județul Dâmbovița"- iniţiator primar Radu STANCU - Aviz consultativ :  

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

 

         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. 

      Se solicită ca în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și (4) din OUG nr.57/2019   să se 

facă propuneri pentru alegerea președintelui de ședință .   

         Domnul Ion CRISTEA  - propune pentru președinte de ședință pe dl.Victor DAN. 

         Nu mai sunt alte propuneri. 

         Se supune la vot propunerea făcută. Ca urmare a votului se constată că dl. Victor DAN.este 

ales președinte de sedință cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr. 

28/17.08.2022. 

        Dl. Victor DAN 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 pentru participarea la 

Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public pentru 

proiectul "Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public stradal parțial pentru satul 

Cornești, satul Bujoreanca și satul Crivăț în comuna Cornești, județul Dâmbovița" și se dă 

cuvântul să-l prezinte inițiatorului. 

       După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 

       Dl.Ion Adrian-Constantin – locuieste pe strada Eternității, iar aceasta nu este cuprinsă în 

documentația prezentată, strada nu are nici canalizare ……personal a montat lămpi pentru 

iluminat pe cheltuiala lui…..nu este de acord cu DALI-ul dacă nu se face și pe această stradă….. 

        Dl.primar – se va suplimenta proiectul , iar dacă nu se suplimentează va achiziționa niște 

lămpi, pentru că nu vor costa prea mult…..întreabă dacă sunt mai mult de 4 buc….. 

        Dl.ION – sunt 4 buc., cel puțin șă se monteze din cele care se înlocuiesc….. 

        Dl.primar – se va rezolva problema.                                              

       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 pentru participarea la Programul 

privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public pentru proiectul 

"Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public stradal parțial pentru satul Cornești, satul 

Bujoreanca și satul Crivăț în comuna Cornești, județul Dâmbovița"  a fost  aprobat cu 

unanimitate de voturi , proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.29 din 17.08.2022. 

       Ordinea de zi este epuizată. 

       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     
       

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            

                                                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                     Victor DAN                                                                Gheorghiţa STAN 

  

 

 

  

 

 

 


