
 

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  24.11.2022 

 

        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.467/18.11.2022 şi a invitației 

înregistrată cu nr.14102/18.11.2022. 

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

prezenţi un număr de 14 consilieri , lipsește motivat dl.Florin GHEORGHE.  

        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 doamna Elena PETROIU din  satul 

Postârnac.  

                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 alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă lucrările  

sedințelor Consiliului local în perioada noiembrie 2022- ianuarie 2023 - iniţiator primar Radu 

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

      2.- Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întarziere aferente 

obligaţiilor fiscale principale datorate bugetului local al comunei CORNEŞTI- iniţiator primar 

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

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

      Deasemenea domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu: - Proiectul de hotărâre 

nr.48/22.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local în trim.IV pentru anul 2022. 

       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 inclusiv 

suplimentarea propusă. 

      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 BURLACU  - propune pentru președinte de ședință pe dl. Constantin-Adrian 

ION  . 

         Nu mai sunt alte propuneri. 

         Se supune la vot propunerea făcută. Ca urmare a votului se constată că dl. Constantin 

Adrian ION este ales președinte de sedință cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre 

devenind hotărârea nr. 36/24.11.2022. 

        Dl. Constantin Adrian ION 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 scutirii 

de la plata majorărilor de întarziere aferente obligaţiilor fiscale principale datorate bugetului 

local al comunei CORNEŞTI 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. 

        Nu sunt discuții. 

        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 scutirii de la plata  

majorărilor de întarziere aferente obligaţiilor fiscale principale datorate bugetului local al 

comunei CORNEŞTI a fost aprobat cu unanimitate de  voturi  pentru,  proiectul de hotărâre 

devenind hotărârea nr.37/24.11.2022. 

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

rectificării bugetului local în trim.IV pentru anul 2022 și se dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului. 

       După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 

       Nu 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.IV pentru anul 2022 a fost aprobat cu unanimitate de  voturi  pentru,  

proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.38/24.11.2022. 

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

        Dl.primar solicită cuvântul pentru a informa consiliul local cu privire la Biserica Postârnac 

și rețeaua de canalizare.Astfel cu privire la Biserica Postârnac vom pregăti un proiect de hotărâre 

și solicită secretarului să facă câteva precizări. Acesta face cunoscut că după adoptarea anul trecu 

a unei hotărârii pentru schimbarea destinatiei imobilelor Școala Postârnac și teren a fost 

modificată legea educației iar  în luna ianuarie 2022 a fost publicat  Ordinul Ministerului 

educației nr. 6.031/2021 publicat în  M.Of.nr.37 din 13 ianuarie 2022 , astfel urmează să se 

inițieze un proiect de hotărâre în acest sens. 

          Cu privire la rețeaua de canalizare dl.primar face cunoscut că stația de epurarea a fost 

amplasată eronat , puțin greșit față de proiectul inițial urmând ca după efectuarea de măsurători 

cadastrale să găsim o soluție aceasta este amplasată pe terenul unei persoane însă vom discuta 

după ce se va efectua măsurătorile cadastrale, astfel nu putem să o predăm operatorului . 

         Dl.BURLACU – cum s-a descoperit ? 

         Dl.ION Gabriel – să i se dea teren în altă parte…… 

         O altă problemă adusă în discuție de dl.primar este aceia a Școlii Ibrianu și face cunoscut 

că intenționează să inființeze în acest imobil o gradiniță cu program prelungit. Pentru acesta a 

solicitat un punct de vedere de la MDLPA însă acesția au sugerat că nu există o interdicție 

expresă în legislație însă trebuie menținută destinația clădiri , consideră că nu se schimbă 

destinația și trebuie să mai insistăm la aceștia. 

        Dl.ȘERBAN – deasemenea consideră că nu este o schimbare de destinația…….. 

        Dl.Primar a făcut discuție cu doamna director a Școlii Cornești și există cadre didactice 

interesate pentru astfel de activitate , părinții trebuie să plătească o suma de bani pentru masa ce 

se va da copiilor. 

        Doamna CRUDU – trebuie să fie de acord și părinții …… 

        Dl.Primar – solicită părerea consiliului cu privire la clădirea veche a școlii Ibrianu– ce 

facem , o demolăm sau o reabilităm? 

        Dl.CRĂCIUN- nu crede că rezolvăm ceva , nu crede că-i vor duce  părinții , iar cu privire la 

reabilitarea clădirii trebuie făcut un studiu dacă se merită reabilitată. 

         Dl.Ionescu – trebuie avut în vedere  pentru ce optează părinții , trebuie un program bine 

stabilit  trebuie un chestionar pentru părinți. 

         Dl.ION Gabriel – deocamdată să lăsăm clădirea în conservare. 

         Dl.primar – părinții au solicitat , și nu trebuie cine știe ce bani …. 

         Dl.Crăciun –a solicitat întocmirea unor proiecte , cel cu filmarea sedintelor a fost făcut de 

doamna secretar deși legea ne obligă să facem filmare, acest lucru  se poate și cu propriul telefon 

…..vom aproba pentru anul viitor iar în legatură cu al doilea proiect i s-a spus că nu este temei 

legal  desi art.129 alin.(2)  lit.”a” din Codul administrativ permite. 



         Solicită să fie sprijint pentru întocmirea următoarelor proiecte de  hotărâre: 

- inființarea unor puncte de informare  în sate conform Legii 544/2001, proiect de hotărâre pentru 

constiuirea unor fonduri pentru premierea profesorilor și elevilor , pentru copii cu rezultate 

sportive , ajutor persoane aflate în dificultate, fondurile să fie ”trase ” numai cu respectarea Legii 

nr. 273/2006. 

         Dl.BURLACU – de doi ani se promite transparență , nu există deloc transparență nu se știe  

despre cheltuielile pe care le face primăria ex.reparații la dispensarul vechi , de ce nu a fost 

informat consiliul că se bagă bani acolo?! solicită proces verbal constatare lucrări, cine a făcut , 

cine a cerut , face parte din Consiliul de administrație al școlii și a întrebat directorul dacă a făcut 

demersuri pentru achiziționarea de materiale : dezinfectant, materiale medicale …iar acesta nu a 

știut …….. 

         Dl.Primar –există hotărârea Consiliului local pentru acest proiect din anul 2021 iar acum s-

au dat materialele. 

         Dl.Burlacu solicită întocmirea unui proiect de hotărâre pentru scoaterea la licitație pentru 

concesionare  a terenului din centru  satului  Cornești acest teren este ocupat și nimeni nu 

plătește nimic.  

          Dl.Ionescu- l-a rugat să se termine cu tirurile din fața școlii … 

          Dl.Primar – poliția locală a făcut înștiințări …… 

          Dl.Ionescu – nu-l interesează să se ia măsuri, să nu se mai parcheze în fața instituțiilor 

publice. 

          Dl.Primar – măsura trebuie aplicată tuturor au ieșit avizele singura problemă este 

intabularea terenului și se rezolvă de la sine problema fără să ia măsuri……. 

          Dl.BURLACU -dl.avocat să fie invitat la ședința următoare , pentru a informa cu ce a 

făcut……. 

          Ordinea de zi este epuizată dl. președinte de sedință declară lucrările ședintei închise.                        

         Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     

  

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            

                                                                                                        SECRETAR GENERAL, 

                   Constantin Adrian ION                                                    Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


