
 

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  31.08.2022 

 

        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.274/25.08.2022 şi a invitației 

înregistrată cu nr.10192/25.08.2022. 

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

prezenţi un număr de 9 consilieri locali. 

        Dl.Ioniță – de ce lipsesc consilierii PNL ? 

        Dl.primar –l-au sunat personal și au spus că nu pot veni ……. 

        Ambi ridică tonul ……..nu se poate consemna…… 

        Dl.Ioniță –întreabă secretarul general dacă a fost anunțat…… 

        Secretarul general – nu a fost sunat de nimeni , dl.primar i-a spus că sunt consilieri care nu 

pot să vină la ședință……astfel că cere permisiunea să citească art. 137 din Codul administrativ . 

        Dl.președinte de ședință solicită să se facă liniște și precizează că este clar, sunt absenți 

nemotivat. 

        Lipsesc nemotivat:dl.Cristea Daniel, dl.Badea Dragoș Aurel, dl.Șerban Vasile, dl.Stuparu 

Ion , dl.Ionescu Ion și motivat dl.Ion Gabriel care este plecat din localitate.  Se constată că 

ședința este legal constituită și este asigurat  cvorumul prevăzut de lege, necesar desfășurării 

acestei .           
                La sedinţă participă: dl.primar Radu STANCU și cetățenii Nicolae LUCA și IONIȚĂ Ion 
       Silviu din satul Cornești.  
                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.-  Raport în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap în comuna Corneşti, judetul Dâmboviţa pe semestrul I 2022; 

        2. - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și 

secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.II / 2022- iniţiator 

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

        3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării comunei Cornești cu Asociația 

județeană a vânătorilor și pescarilor sportivi Dâmbovița - iniţiator primar Radu STANCU - Aviz 

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

        4. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcția de viceprimar al comunei Cornești a 

domnului IONIȚĂ Gheorghe și declararea vacantă a funcției de viceprimar; iniţiator primar 

Radu STANCU - Aviz consultativ : comisia nr.2; 

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

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

alin.(8) iar proiectele de hotărârii pot fi supuse dezbaterii, cu precizarea că pentru proiectul de la 

pct.4 nu avem îndeplinită majoritatea pentru a fi adoptat iar dacă pe parcursul desfășurării 

ședintei nu se îndeplinește majoritatea, presedintele de ședință amână votarea până la întrunirea 

acesteia în condițiile art.139 alin.11 din Codul admnistrativ.  

       Dl.Ioniță – proiectul trebuie discutat pentru că are avizele comisilor de specialitate….. 

se ridică tonul …… 

       Dl.primar- nu avem cvorumul pentru adoptare…… 

       Ambii ridică tonul …….se aud mai multe voci……nu se poate consemna. 

        Dl.presedinte de sedință solicită să se restabilească ordinea. 

       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. 

        Președinte de ședință este  dl. Victor DAN ales conform hotărârii nr. 28 din 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. 

       Dl.Crăciun – referitor la răspunsul primit de compartimentul achiziții nu-și explică de ce în 

perioada 2017-2021 nu s-a făcut nimic pentru închirierea pășunilor rămase libere, s-au pierdut 

bani la bugetul local și depune la dosarul ședintei o cererea a doamnei Mitroi Andreea-Elena 

care solicita concesionarea islazului care era liber , cererea nu a primit răspuns. 

       Secretarul general solicită să i se permită să i-a cuvântul pentru a da citire câtorva articole 

din Codul administrativ cu privire la desfășurarea ședințelor , cvorumul ședințelor  și adoptarea 

hotărârilor având în vedere , că luările de cuvânt nu se referă exclusiv la problema care formează 

obiectul dezbaterii precum și dialogul dintre domnii consilieri, tonul neadecvat,  lipsa de 

intervenție a presedintelui de ședință în situații critice, astfel că uneori nu poate consemna în 

procesul verbal luările de cuvânt. 

        I se permite și astfel dă citire art.136 -139 din OUG nr.57/2019 . 

       Se trece la discutarea primului punct al ordinii de zi:   Raport în baza Legii nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în comuna Corneşti, judetul 

Dâmboviţa pe semestrul I 2022 și se dă cuvântul să-l prezinte secretarului general. 

        După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 

        Dl. Crăciun Adrian- nu se îndoiește că lucrurile stau bine însă dorește să se afișeze o listă a 

asistenților personali în care să se regăsească și al cui angajat este . 

        Dl.Burlacu – O să vină la compartimentul de asitență socială cu numele unor persoane 

pentru informații . 

        Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

        Raportul în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap în comuna Corneşti, judetul Dâmboviţa pe semestrul I 2022  este însușit de către 

consiliul local.  

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

execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al 

comunei Cornești  pentru trim.II / 2022 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 : în ședința pe comisie a solicitat rapoarte privind cheltuielile care să-i parvină 

pentru  anul 2022 , din care să rezulte cui se plătește , ce se plătește și data când se plătește 

………deși execuția este la trim.II trebuia discutată în luna iulie nu acum …..nu este corect …… 

        Dl.Primar – cheltuielile sunt prevăzute legal…….. 

        Dl.Ioniță – suma de la secțiunea de dezvoltare este foarte mică , în timp ce la secțiunea de 

funcționare suma cheltuită este foarte mare…..și mai este și excedentul de 2-3 miliarde …de ce 

nu s-a făcut mai multe……..?! 

       Dl.primar- adevărat, suma de la secțiunea de funcționare este foarte mare, soluția este să se 

micșoreze salariile profesorilor, salariaților de la primărie , asistenților personali ….în mare parte 

este vorba de salarii….. 

        Dl.Ioniță- sumele sunt mari la bunuri și servicii ….cheltuielile de personal de la învățământ 

sunt separate…..problema este la bunuri și servicii, este vorba de 4 miliarde….. 

       Dl.primar – cheltuielile sunt la bunuri și servicii pentru buna funcționare a instituției…. 

        Dl.Ioniță – la cap.cultura, recreere și religie suma este de 148973 lei  , la transport  de ce 

apare suma de 1700000 lei, când în primele două trimestre nu s-a făcut nimic…… firma Rifanii 

a dat faliment , drumul este praf….iar contractul a expirat……. luna trecută drumul a ieșit din 

garanție……… 

        Dl.Crăciun –nu este normal ca cetățenii să sufere pentru că s-au făcut lucruri proaste….. 

        Dl.primar – a  mai precizat că nu poate să repare un drum cât timp este în garanție …… 



        Dl.Crăciun – este o făcătură cu această firmă …și culmea…. în asociere este și Consiliul 

Județean …. De ce nu s-a făcut ? 

        Dl.primar – solicită să se asculte răspunsurile …societatea a intrat în faliment a fost licitație 

au licitat în mai multe localități…… 

        Dl.Crăciun – mulțimea suferă….. 

        Dl.primar – nu s-au luat bani…….. 

        Doamna Crudu- de ce nu s-a făcut ?! 

        Dl.Ioniță – asocierea este făcută….are avize …tot …..   ținând cont că prețurile au excaladat 

cine plătește lucrarea ?! a atras atenția de atunci …….. nu trebuia să dea contractul de la terenul 

de sport ….. 

        Doamna Crudu – în acești bani intră și trotuarele pe ulițe, pentru că a văzut niște 

topometriști la măsurătoare….? 

       Dl.Primar- nu , măsurătorile topo , studiile se fac pentru că sunt necesare, nu avem ridicări 

topo la drumuri iar pentru orice lucrare trebuie măsurători…..nu acuză pe nimeni…… 

        Dl.Ioniță – același lucru spune de 2 ani ….de ce a fost întorsă firma care face măsurătorile 

pentru  pod? 

        Dl.Primar- nu a întors pe nimeni….. 

        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 execuției bugetare 

pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Cornești  

pentru trim.II / 2022 a fost aprobat cu 9 voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea 

nr.30/31.08.2022. 

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

colaborării comunei Cornești cu Asociația județeană a vânătorilor și pescarilor sportivi 

Dâmbovița și se dă cuvântul să-l prezinte initiatorului. 

       După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 

       Dl. Crăciun – dacă nu se plătește cotizație , este de acord. 

       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 colaborării 

comunei Cornești cu Asociația județeană a vânătorilor și pescarilor sportivi Dâmbovița a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi pentru, proiectul de hotărâre devenind hotărârea 

nr.31/31.08.2022 . 

        Cu privire la pct. 4 al ordinii de zi dl.primar face cunoscut că nu avem cvorum. 

        Dl.Ioniță – trebuie discutat chiar dacă nu avem cvorum ……are avizul comisiilor de 

specialitate trebuie discutat…. 

         Dl.primar- nu trebuie discutat…… 

         Ambii ridică tonul …… 

         Secretarul general intervine și întreabă dacă dl.primar dorește să retragă proiectul în 

condițiile art. 136 alin.(11)? 

         Dl.primar- da , retrage proiectul ….el oricum nu poate fi supus la vot neavând cvorum…… 

         Se trece la pct.- Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme diverse. 

         Dl.Gheorghe Florin-  dorește să știe care este situația școlilor, dacă este nevoie să 

urgentăm? trage un semnal de alarmă……. de doi ani este numai vrajbă…să ne apropiem și să 

facem ceva pentru această comună….. 

         Se construiește un dispensar , s-a construit o gradiniță , se construiește sediul pentru 

primărie, deocamdată este doar ceartă ….niciodată nu a fost așa…secretarul a citit prevederile 

din Codul administrativ solicită să se intre în normalitate…..ce înțeleg invitați prezenți ?!a rugat 

în nenumărate rânduri să urmărim lucrările la obiective ex. terenul de minifotbal ….astfel încât  

 

 



să se facă lucrări de calitate, pentru generațiile viitoare, totul este de calitate îndoielinică ….a 

solicitat să fie antrenați și consilierii locali pentru urmărirea lucrărilor…..… 

           Dl.primar – nu înțelege de ce este atâta răutate……nu dă vina pe nimeni….așa au fost 

costurile la momentul respectiv…da , nu a fost de acord cu amplasamentul atât la terenul de 

fotbal cât și la dispensar și sediu, însă lucrurile erau avansate …..nu s-a început construcția 

dispensarului în perioada în care trebuia , însă a reușit până la urmă să fie începută lucrarea … nu 

este simplu să faci un proiect …. 

            Doamna Crudu – știe că nu este ușor ……..trebuiesc avize de la minister….. 

            Dl.primar – avizele nu se iau de la minister…. 

            Dl.Gheorghe Florin - știe că este greu …să se anunțe consilierul din satul respectiv 

……nu este dirigintele de șantier, consilierii se pot implica… 

            Mai multi conslieri vorbesc deodată … 

            Dl.presedinte de sedință solicită să se discute pe rând…….. 

            Dl.primar – avizele  au fost luate în ultima perioadă în special pentru dispensar ……este 

meritul tuturor că a fost aprobat proiectul ….. 

            Doamna Crudu – nu își asumă nimic……. 

            Dl.Burlacu – întreabă despre problema de la Postârnac…….. 

            Dl.primar – o să continuăm …… 

            Dl.Ion Adrian – face cunoscut că  site-ul instituției nu funcționează, a încercat să 

deschidă declarațiile de avere și nu  a putut deschide …..este talmeș, balmeș. 

            Deasemnea solicită să se ia măsuri cu iluminatul public în centru ……. 

            Dl.primar- este o problemă ….dar se va rezolva atât cu site-ul cât și cu iluminatul….. 

            Dl.Ioniță – există încheiat contract pentru mentenență cu Amiras  ….cotizație frumoasă 

…..să vină să remedieze… 

            Dl.primar- contractul este doar pentru proiectul aprobat …. 

           Dl.Crăciun – solicită pentru ședința viitoare să întocmească rapoarte atât compartimentul 

financiar contabilitate, raport detaliat cu privire la subcapitolul 20.30.30 în deosebi al cap.51,65, 

67,70,74 și cap.84 cât și compartimentul achizițiile. 

           Dl. Ioniță – solicită să se pună la dispoziție la cerere informații necesare de către aparatul 

de specialitate și da citire art.217 -218 din OUG nr. 57/2019. 

           Dl.Luca – solicită să i se permită să ia cuvântul- a constatat că  nu sunt becuri cu led 

pentru toată comuna , nu a fost prevăzut pentru toată comuna? Cu privire la procesul verbal  nu a 

fost cuprins ce a întrebat cu privire la canalizare , oamenii vor să știe dacă își mai fac fose ….                      

         Secretarul general solicită cuvântul și subliniază că tocmai de aceia a ținut să i se permită la 

începutul sedintei să reamintească prevederile unor articole din Codul administrativ , având în 

vedere tocmai corectarea unor ”neajunsuri” în desfășurarea  ședințelor , indisciplina unor 

consilieri , lipsa de intervenție a președintelui de sedință în situații critice. 

           Dl.Luca- a văzut…. este de înțeles condițiile  …….  

           Dl.primar –urmează să se obțină avizele pentru canalizare …..urmează ca în ședința 

viitoare să vedem ce măsuri se iau la compartimentul taxe și impozite pentru cele treimiliarde 

reprezentând amenzi prescrise , trebuie să remediem situația. 

           Dl. Ioniță – au fost întomite dosare de executare silită și dl.primar nu le semnează, trimite 

doar să se facă roluri separate pentru înscriere mașini și pune presiune pe salariați……..a lucrat 

la compartimentul taxe și impozite ….ce a făcut ? a sustras documente cât a lucrat……… 

             Dl.primar nu a avut astfel de atribuție. 

             Ambii ridică tonul se crează dezordine …….. 

             Ordinea de zi este epuizată dl. presedinte de sedință declară lucrările sedintei închise.                        

            Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     

       

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            

                                                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                     Victor DAN                                                     Gheorghiţa STAN 

 


