
 

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  12.09.2022 

 

        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.286/06.09.2022 şi a invitației 

înregistrată cu nr.10655/06.09.2022. 

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

prezenţi un număr de 14 consilieri local, lipsește dl.Burlacu Ion.  

 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, dl.Nicolae Sorin și dl. Matei Constantin din satul Cornești, dl. Stancu Marius- sat 

Ungureni , dl. Stan Ciprian-sat  Crivăț, Dumitru Gheorghe și  Panait Gheorghe- sat Ungureni, 
Stanciu Ionel- sat Cristeasca, Moșu Elena din satul Frasinu, dl. Vasile Aurel.  

                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.- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023 

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

 

    2.- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local în trim.III -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 primar 

Radu STANCU - Aviz consultativ : comisia nr.2 . 

     4.- 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.  

       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). 

        Dl.Crăciun intervine și  intreabă dacă s-a întocmit rapoarte solicitate în sedinta anterioară. 

        Secretarul general face cunoscut că au fost întocmite și o să i le înainteze . 

        Domnul Căciun solicită să nu-i mai fi înaintate ci să  fie atașate la dosarul ședinței.      

       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 stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul fiscal 2023 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.Ioniță – cu privire la art.475 propune să fie scos pentru că nu se aplică…..bieții oameni 

trebuie să plătească impozite și taxe iar agenții economicii nu plătesc……până nu demult se 

spunea că aceștia ”plătesc” la Lilii…….. acum la cine ”plătesc”, înseamnă că cineva i-a banii ?!  



       Dl.primar- știe că cei la compartimentul taxe  își fac treaba ….o să discute la 

compartiment…… 

        Dl.Ioniță- nu se aplică , ordonatorul de credite răspunde …….. 

        Doamna Crudu – când lucra la Compartimentul taxe, încasa acești bani ? 

        Dl.primar –încasa doar taxele de la cei care se prezentau să plătească. 

        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 stabilirea impozitelor şi  

taxelor locale pentru anul fiscal 2023 a fost aprobat cu unanimitate de  voturi  pentru,  proiectul 

de hotărâre devenind hotărârea nr.32/12.09.2022. 

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

bugetului local în trim.III și se dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului care face cunoscut că față de 

proiectul propus inițial compartimentul contabilitate a constatat că a fost omisă suma de  3 mii lei  

de la desfășurător de la venituri și cheltuieli. 

       După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 

       Dl.Ioniță –face cunoscut că modificările prezentate nu au fost aduse la  cunoștiință comisiei 

nr.1 din care face parte, aceasta a dat avizul pe proiectul inițial astfel că nu este de acord cu 

dezbaterea și adoptarea materialului . 

       Dl.primar- ține să sublinieze că este vorba de sumele de bani pentru ajutorul de încălzire și 

bani pentru școală….dacă nu se vrea……. se propune amânarea pentru sedința 

viitoare…….respectiv se retrage proiectul ………ambii ridică tonul …… 

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: proiect de hotărâre stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul fiscal 2023 și se dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului. 

        După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizul  comisiei de 

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt.      

        Dl.Dan Victor – presedinte de sedință solicită dlui primar să spună care sunt motivele 

pentru care se solicită demiterea . 

        Dl.primar- motivele sunt în referatul de aprobare … 

        Dl.Dan Victor –sunt în referatul de aprobare, însă să spună și pentru invitați …. 

        Dl.primar – este adeptul ca rufele să se spele în familie….când ai un superior ierarhic să 

faci ce ți se spune … dacă se vine în birou și se vorbește urât…..nu dorește să spună….. 

        Doamna Crudu – să spună ……. 

        Dl.primar – a zis ”esti un rahat cu ochi, ieși mă afară……..” 

        Dl.Ioniță – nu mai minții … au fost declarații politice …… 

        Dl.primar – a fost zarvă și scandal ….este înregulă să se întâmple așa în instituție …?! Nu a 

făcut  sesizare la Postul de Poliție , iar după două săptămâni a fost chemat de coleg la poliție, 

cum că la înjurat și i-a adresat cuvinte jignitoare…… 

        Dl.Viceprimar- întradevăr a făcut petiție la Poliție și dă citire petiției ……a solicitat să 

plece pentru că dl.primar purta mască iar familia dumnealui soția și copilul au avut covid…… 

        Dl.Primar– minte și când respiră, nu este adevărat , a fost răcit și nu este în regulă să spună 

despre familie că a avut covid…așa i-a făcut și doamnei Andrei Liliana …… 

        Dl.Crăciun – referatul este motivat …..care a fost motivul ? 

        Dl.Ioniță – doi cetățeni i-au spus că i se pregătește ceva….. 

        Se discută cu tonul ridicat ……. 

        Dl.Matei Constantin – intervine și solicită să se lase deoparte disputele  vechi ……cetățenii 

i-au ales să facă treabă……. 

        Dl.Dan Victor – președinte de ședință solicită să se facă liniște……….. 

        Dl.Ioniță – i-a spus că încalcă legislația și aduce în discuție o cerere …….……de ce a sistat 

contractul cu RNB ? 

        Dl.presedinte de sedință solicită să se restabilească ordinea . 

        Dl. primar – în anul 2020 se putea  extinde rețeaua de gaze gratuit 2 km însă contractul a 

expirat, a mai dat date și informații false undeva………. 



         Dl.Ioniță s-a ocupat personal de cererile unor persoane care deja au primit aprobare de 

extindere …….ex.Potec Ioana …… 

         Doamna Moșu –solicită cuvântul și întreabă ce se întâmplă cu extinderea la rețeaua de 

gaze, cu strada Ghiocelului de la Frasinu ? 

        Dl.primar – s-a depus pentru extindere pe programul național Anghel Saligny. 

        Dl.Ioniță – dl.primar a spus că nu avem adăpost de câini… 

        Dl.primar – nu poate să impiedice o persoană juridică să facă ce vrea pe terenul ei …… 

        Dl. Ioniță – nu sunt proprietari de teren ….. are depusă o petiție în numele mai multor 

cetățenii …. 

        Dl.STUPARU –  trece zilnic prin primărie și știe ce” balamuc este de 2 ani de zile …nu se 

înțeleg……dl.vice nu vrea să se ducă pe teren afirmând că a alergat destul în campania 

electorală…….și nu se duce cu cei de ajutor social……..” 

         Dl. președinte de ședință intervine și solicită să se  discute pe rând …… 

         Dl.STUPARU- funcția de viceprimar nu corespunde cu ce face dl.vice….nu se poate să se 

meargă în continuare așa……… 

         Dl.viceprimar- conform HCL nr.1/2022 cei de la ajutor social trebuie să fie supravegheați 

de dl.Berbec , nu poate să încalce o hotărâre de Consiliului local…… 

         Dl.GHEORGHE Florin- se simte dator față de invitații prezenți  ……….problema este că 

trebuie să se propună proiecte , să se inițieze și să se pună presiune pentru obținerea de fonduri, 

nu să facă tot timpul câte ceva și să creeze stare conflictuală , să se arate cu degetul unul pe 

celălalt , în urmă cu 4 ani s-au făcut alte jocuri …au fost împotrivă la multe proiecte ….dl.Stancu 

Marius, dl.Stan Ciprian și altii au fost de acord cu proiectul pentru construcția dispensarului și nu 

a fost bine ….astăzi vine și dă cu noroi unul în celălalt….. ce să înțeleagă invitații….?! 

         Dl.Primar- nu a dat vina pe colegi sau consiliul local, și-a asumat eșecurile …… 

         Dl.ION Gabriel – proiectul de hotărâre pentru eliberarea din funcție a viceprimarului  va fi 

prin vot secret și solicită să nu se intre cu telefoane sau să se facă însemne pe voturi……. 

         Dl.primar- nu avem cum să împiedicăm ……… 

         Dl.CRĂCIUN – nu avem cum să luăm telefoanele , însă este infracțiune……. 

         Dl.Dan Victor – solicită să se facă ordine …….fiecare votează cum crede ……îi pare rău 

de situația la care s-a ajuns, au fost multe așteptări, nu dă bine și vom fi sancționați cu toții … 

este cel mai prost consiliu local și nu se referă la pregătirea profesională a colegilor……. 

         Dl. Matei Constantin – ”cetățenii v-au ales pentru schimbare, să rezolve problema 

centrului, canalizarea….. nu să vă certați. S-a deplasat în țară în mai multe localități și în județele 

din Moldova …..în jud.Vaslui , Botoșani, toate localitățile înfloresc iar noi ne certăm în loc să  

punem mâna la treabă………” se ridică vocea , mai mulți consilieri vorbesc….. nu se poate 

consemna… 

       Dl.președinte de sedință solicită să se facă liniște …… 

       Se i-a o pauză pentru completarea buletinelor de vot. 

       Ca modalitate de vot se propune : 

       - fiecare consilier primește un singur buletin de vot urmând să înconjoare răspunsul pe care 

consilierul dorește să îl voteze. 

         Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi . 

         După efectuarea votării secrete s-au înregistrat următoarele rezultate : 

- 8 - voturi cu DA pentru eliberarea din funcție. 

- 5 voturi cu NU  și 1 vot nul.  

         Secretarul general face cunoscut că în urma exercitării votului secret nu sunt întrunite 

condițiile  prevăzute de  art.152 alin.5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare în sensul că nu s-a întrunit 

majoritatea de  două treimi din numărul consilierilor în funcție, necesară pentru eliberarea din 

funcția de viceprimar al comunei a dlui Ioniță Gheorghe, astfel proiectul de hotărâre nu poate fi 

adoptat. 

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

         Dl.Crăciun- solicită  întocmirea unui raport de la compatimentul achiziții pentru anul 2021  

privind necesitatea si utilitatea achizițiilor respective. 



 

- Solicită sprijinul secretarului pentru întocmirea unui proiect de hotărâre pentru filmarea  

ședințelor consiliului local , astfel se dă posibilitatea să fie transmise pe internet, așa pot vedea 

atât opoziția cât și puterea și se preîntâmpină astfel de lucruri din care au de pierdut decât 

cetățeanul  precum și un proiect de hotărâre prin care să se consființească ca dl.viceprimar să fie  

prezent în tot ce ține mișcă în această comună, ex: licitații, comisii de recepție …este ales de 

consiliul local iar consiliul local este puterea deliberativă. 

            Dl.Stuparu-”trebuie instituită taxă pentru terenul de fotbal pentru că este 

varză……trebuie supravegheat și trebuie adus tomberon …..acolo stau tinerii până la 2-3 

noaptea ….mașini etc…..” 

Dl.Ioniță – proiectul este al dlui Vasile………cu privire la asociere cu consiliul judetean  

autorizatia este din 11.05.2022 ….firma cu care a binevoit dl.primar ……….. 

Dl.Primar – a fost licitație publică…… 

Dl.Ioniță –firma este în insolvență ……..și a atras atenția și în ședința de partid…… 

Dl.Primar- a oferit prețul cel mai mic…….a fost licitație…. 

Dl.Ioniță- dar de ce până acum nu s-a demarat procedura de renunțare la firma 

respectivă?   

            Dl.pimar- cu privire la asocierea cu Consiliul judetean a solicitat punct de vedere , există 

termen….urmează să reziliem și vom vedea cum se reziliază…… 

            Dl.Ioniță – cu firma pentru extindere gaze cum s-a putut?! 

            Dl.primar – nu avem temei legal , nu si-a îndeplinit obligația…… 

            Se crează dezordine, se ridică tonul ……  

            Dl.Ioniță – cu privire la buldoexcavator, nu v-a mai pleca la lucrări, nu va mai putea să-și 

facă campanie electorală , o vă vadă cine e viceprimar ……..  

             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 

 


