
 

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  31.10.2022 

 

        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.355/25.10.2022 şi a invitației 

înregistrată cu nr.12665/25.10.2022. 

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

prezenţi un număr de 15 consilieri .  

        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 dl. Constantin 

MATEI din satul Cornești, Nicolae- STEFAN -sat Ibrianu, Lucia BÂRNOVEANU și Elena 

IORGA - sat 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 desemnarea reprezentanților Consiliului local Cornești în  

Consiliul de Administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE CORNEȘTI pentru anul școlar 2022-2023 

- iniţiator primar Radu STANCU  

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

        2.- Proiect de hotărâre pentru validarea dispoziţiei nr.314/22.09.2022 privind rectificarea 

bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa pe trimestrul III pentru anul 2022 

validarea dispoziţiei nr.315/28.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, 

judeţul Dâmboviţa pe trimestrul III pentru anul 2022- iniţiator primar Radu STANCU  

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

        3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de 

investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești, județul 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. 

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

nr.46/28.10.2022 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) pentru punctele 1, 2, 4 și punctul propus suplimentar iar proiectele de hotărâri 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). 

        Supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 



 

       Dl.Crăciun a solicitat în ședința trecută, secretarului sprijin pentru întocmirea unui proiect de 

hotărâre pentru filmarea ședințelor consiliului local ,  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 ….iar materialele nu sunt la ordinea de zi . 

       Secretarul general – se va ocupa de acest lucru însă deocamdată nu i-a permis timpul , îl 

așteaptă pe dl.Crăciun la sediul primăriei. 

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

reprezentanților Consiliului local Cornești în  Consiliul de Administrație al ȘCOLII 

GIMNAZIALE CORNEȘTI pentru anul școlar 2022-2023 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 respectiv propuneri de persoane . 

        Doamna Ioana CRUDU - propune pe dl. Ion BURLACU . 

        Dl. Gabriel ION- propune pe dl Vasile ȘERBAN.   

        Dl. Ion CRISTEA – propune pe dl.Ion STUPARU. 

        Nu mai sunt alte propuneri. 

        Metoda de vot este :vot individual , deschis prin ridicarea mâinii. 

        Supuse individual la vot propunerile sunt aprobate cu unanimitate de voturi. 

        Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

      Ca urmare a votului se constată că proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului local Cornești în  Consiliul de Administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE CORNEȘTI  

pentru anul școlar 2022-2023 a fost aprobat cu unanimitate de  voturi  pentru,  proiectul de  

hotărâre devenind hotărârea nr.33/31.10.2022. 

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru validarea 

dispoziţiei nr.314/22.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul 

Dâmboviţa pe trimestrul III pentru anul 2022 validarea dispoziţiei nr.315/28.09.2022 privind 

rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa pe trimestrul III 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 pentru validarea dispoziţiei nr.314/ 

22.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa pe 

trimestrul III pentru anul 2022 validarea dispoziţiei nr.315/28.09.2022 privind rectificarea 

bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa pe trimestrul III pentru anul 2022 a fost 

aprobat cu unanimitate de  voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.34/ 

31.10.2022. 

        Inainte de a se trece la pct-ul 4 al ordinii de zi  dl.ION Adrian Constantin-presedintele 

comisiei nr.1, solicită să motiveze de ce comisia nr.1 din care face parte nu a dat aviz proiectului 

de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții 

”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești, județul Dâmbovița”. Astfel solicită 

caietul de sarcini pentru a se lămurii, solicită să știe cine a făcut parte din comisia de licitație și 

de ce nu a făcut parte și persoana de la compartimentul urbanism. 

       Dl.Primar –să spună în particular ? 

       Dl.ION Adrian  - nu ......... 

       Dl.Primar – va lăsa de la dânsul ........nu a avut cadastru să se poată emitere autorizația de 

construire ..... după obținerea autorizației a făcut demersuri la Consiliul Județean  iar acum a 

apelat la o societetea și s-a actualizat devizul respectiv prețul. Dacă sunt de acord cu investiția 

bine ......... 

       Dl.CRĂCIUN – cu un  ochi râde și cu unul plânge , pare că lucrurile încep să se miște 

.....deși contractul a fost semnat în iunie 2021 iar la câteva zile societatea a cerut insolvența ....de 



ce nu s-a luat măsuri .....acum devizul este foarte mare ......... se putea depune proiectul în cadrul 

programului Anghel Saligny....... 

       Mai mulți consilieri discută..............se discută în contradictoriu cu tonul ridicat ..... 

        Dl.primar- ține să precizeze că este diferență între insolvență și faliment.........și precizează 

că nu se putea obține autorizație de construire, pentru că  nu aveam cadastru............ 

        Dl.Crăciun- proiectul este din anul 2019 .....s-a omis de la asfaltare ....cine răspunde de 

această eroare  ?!s-a continuat cu gazele , asfaltarea ........... de parcă acolo nu stăteau oameni....... 

        Dl.IONIȚĂ – firma își cerea falimentul la Tribunalul Prahova , nu insolvența …. S-a 

semnat contractul în 26 iunie 2021 cu firma care era în faliment ………firma având litigii cu 

încă 12 primării …….legea achizițiilor spune că trebuia exclus agentul care este în insolvență, 

dispoziția cu comisia a fost dată cu rea credință ….a fost exclus de la început……viceprimarul 

nu este în comisie… urbanismul nu este ….știa că pune întrebări incomode……a atras atenția 

dlui primar să nu-i dea cele 5 contracte ………ex.terenul de minifotbal …… 

       Dl.primar – nu venea nimeni pe banii ăștia ……. 

       Dl. presedinte de sedință solicită să se facă liniște ………oricum nu se poate discuta 

proiectul de hotărâre……. 

       Secretarul general reamintește că nu este aviz consultativ de la comisia de specialitate nr.1 

iar proiectul nu poate fi supus dezbaterii. 

       Dl. Florin GHEORGHE- referitor la acest proiect, cetățenii au de pierdut…… iar la prețul 

acesta comisia să-și asume răspunderea ………..nu are cum să fie de acord cu astfel de 

proiect……. 

       Dl.Ioniță – devizul era de 17 miliarde iar acum este de 40 de miliarde……. 

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

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

funcția de viceprimar al comunei Cornești a domnului IONIȚĂ Gheorghe și declararea vacantă a 

funcției de viceprimar și se dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului. 

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

specialitate nr.2, după care se solicită înscrieri la cuvânt.      

        Dl.ION Gabriel – solicită să se spună de ce vrea să-l dea afară ?! și acum o lună s-a încercat 

să fie dat afară…… ……... 

        Dl.primar – nu are ce să spună, situația este aceiași, nu  se poate lucra……  

        Dl.MATEI Constantin- dl.vice a susținut niște chestii vitale , cum să facă licitație cu o firmă 

în faliment ?cum s-a depus cererea dacă nu avem cadastru ?! 

       Dl.primar – licitația a fost electronică , nu are cum să facă controlul , aceștia au oferit prețul 

cel mai mic. 

       Dl.Crăciun – întreabă secretarul dacă a fost legal , pentru că secretarul este cu legalitatea ….. 

       Secretarul general – nu poate să facă nici o precizare în acest sens , nu a semnat dispoziția 

pentru constituirea comisiei, a fost în concediu, nu știa că o să fie întrebată  despre această 

problemă și nu are competență de verificare ……… 

        Dl.ION Adrian – cine a semnat ? presupune că are un înlocuitor…… 

        Secretarul general – da a fost semnată de persoana care i-a ținut locul….. 

        Dl.IONIȚĂ – firma nu a depus garanție de bună execuție ….. 

        Dl.președinte de sedință solicită să se facă liniște ……secretarul nu poate consemna……. 

        Dl.ION Gabriel – dacă de luna trecută până acum vicele a mai făcut alte prostii ?! să 

spună…..  nu citește nimic , de ce ? 

        Dl.primar – au avut materialul … nu are altceva…… 

        Dl. DAN Victor – dacă dl.vice are ceva în apărararea lui ….. 

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

        Dl.viceprimar – dă citire unui articol din Legea nr. 393/2004 ….. 

        Dl.Crăciun-demiterea viceprimarului se face la propunerea temeinic motivată a 

primarului.... 

        Secretarul general intervine și face cunoscut că legea nr. 393/2001 a fost abrogată de OUG 

nr.57/2019 privind codul administrativ iar dl.Crăciun are dreptate în ce priveste precizarea 

făcută. 



        Dl.Crăciun – dl.viceprimar ce are de spus? 

        Dl.IONIȚĂ – litigiul a pornit de la faptul că deranjează  cu problemele privind  brăcăcila , 

adăpostul de câini, firma Rifani …… 

        Dl.Primar – autorizația trebuia dată de Consiliul județean …….. 

        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 două voturi nule.  

        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  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 dă cuvântul pentru a prezenta avizele  comisiilor de 

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

        Dl.IONIȚĂ –   dacă sunt depășiri la taxe , înseamnă că s-a muncit….. 

        Dl.Primar – încearcă să reglementeze situația la taxe și impozite cu privire la amenzile 

prescrise……. 

        Dacă se adoptă hotărârea bine…….. dacă nu , nu ……există materialul l-au avut …. 

        Nu mai sunt alte discuții. 

        Metoda de vot este :vot individual , deschis prin ridicarea mâinii. 

        Supusă la vot propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

        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.35/31.10.2022. 

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

        Doamna IORGA Elena- a solicitat eliberarea titlului de proprietate și  nu știe din ce motiv 

nu s-a eliberat. 

        Dl.Primar – vorba rea …. Să o amplificăm … își dorea să îi elibereze titlul de proprietate .. 

si dl.STUPARU se chinuie de 4 ani ….știe că are o hotărâre judecătorească cu mai mulți 

moștenitori …..și trebuie să prezinte măsurători cadastrale ……. 

        Doamna IORGA – da, vrea să facă măsurători cadastrale  ……a mai solicitat să se ia măsuri 

cu sălciile vecinului și să se facă șanțul pentru că vin ploile …….. 

        Dl.Primar – o invită la primărie pentru titlul de proprietate iar în ce privește sălciile știe că 

poliția locală a înștiințat vecinul însă mai mult nu poate să facă , poate să se adreseze instanței de 

judecată …… 

         Doamna CRUDU – de ce nu se face și la noi cadastru? 

         Dl.Primar -  se face … s-a început de mai mulți ani …urmează să se facă toate tarlalele din 

comună….. 

         Doamna BÂRNOVEANU -  a solicita să se monteze un bec la iluminatul stradal de 3 luni 

de zile …… 

        Dl.IONIȚĂ – știa și dânsul….. i-a spus dlui primar și electricianului însă nu poate să 

intervină mai mult…… 

        Dl.BURLACU – este o problemă cu apa de la fântâna de piatră , trebuie să se intervină cu 

buldo să se curețe fântâna … 



         Doamna BÂRNOVEANU – solicită să fie spijiniți… va suporta costurile … și mai dorește 

să știe ce se întâmplă cu gazele, a făcut mereu cererii……….  

         Dl.primar – a înțeles , vor fi ajutați pentru curățarea fântânei , iar cu privire la gaze ar 

trebuie să fie ……. 

         Doamna BÂRNOVEANU- de câte ori se montează ghirlande de sărbători, steaguri …. la ei 

nu montează , ce ei sunt mai proști ?!   

         Dl.MATEI Constantin – solicită să se termine cu scandalurile …..să i se facă fișa postului 

dlui viceprimar și dacă nu-și face atribuțiile, aici de față cu toții să fie analizat ……. 

         Dl.IONIȚĂ – solicită să aibă la dispoziție muncitorii pentru aceasta…… 

         Dl.primar – la Bujoreanca sunt gunoaie , nu a făcut nimic, ba dimpotrivă a fost sunat de 

dl.Olteanu deranjat și nu știe de ce ,  când a început să facă curățenie  ….. 

        Dl.MATEI – să lase trecutul de o parte iar peste o lună să i se analizeze activitatea iar dacă 

nu merită să nu mai stea pe scaunul respectiv……    

        Se crează dezordine, se ridică tonul …… secretarul general face cunoscut că nu  poate 

consemna…….. 

        Doamna CRUDU –pe unul din terenurile pe care le deține s-a depozitat gunoi și a întrebat 

pe dl.vice ce face? A solicitat să i se dea buldo, și nu i s-a dat să curețe terenul  ……..  

         Dl.Primar -  să nu o i-a personal …..i-a mai dat buldo, nu ?! 

         Ambii ridică tonul  și vorbesc în același timp…….. 

         Doamna CRUDU- ba, o i-a……….. da, i-a mai dat buldo……. 

         O altă problemă este că pe rețelele de socializare a postat că școlile sunt boboc, ceia ce a 

stârnit nemultumirea colegilor, pentru că nu a dat cel puțin cu o bidinea de var …..la terenul de 

minifotbal sunt gunoaie , de ce nu s-a mai făcut curat….. 

         In sala de sport se desfășoară o activitate pentru care se încasează de la părinții copiilor 

suma de 100 lei  și întreabă dacă persoana care desfășoară activitatea plătește ceva? 

         Dl.Primar – cum plătește antrenorul care folosește terenul de sport , așa plătește si cel care 

face activitatea cu copii…….este bine ? consideră că este un lucru bun pentru copii……… 

         Doamna CRUDU – nu mai luați lumea la mișto cu zâmbetul ………. 

         Se discută cu tonul ridicat de mai mulți consilieri , secretarul solicită să se restabilească 

liniștea pentru că nu poate să consemneze…… 

        Dl. CRĂCIUN – nu este multumit de raportul primit de la compartimentul contabilitate și 

solicită să fie detaliat. 

         Se discută cu tonul ridicat de mai mulți consilieri, nu  se poate consemna…… 

         Dl.BURLACU – ce se întâmplă cu biserica Postârnacu ? 

         Doamna IORGA – solicită să se construiscă o capelă . 

         Dl.Primar – a discutat cu părintele protopop și se va ocupa și Biserica…. 

         Dl.BURLACU –de ce s-a construit ? ce se întâmplă cu centrul civic de la Postârnac? 

         Dl. ȘERBAN – să facă bine oamenilor……  

         Se solicită să se facă liniște ….. 

         Dl. GHEORGHE – a ridicat problema de mai multe ori , dacă sunt camere de supraveghe  

să se aplice și amenzi pentru depozitarea gunoiului , iar problema canalizării este ridicată de dl 

Ion Gabriel în fiecare luna…….. 

         Dl.Primar – costul branșamentului la canalizare va costa cca.4000 lei, bătrânii nu vor putea 

plătii… 

         Dl. GHEORGHE- ca să-i răspundă doamnei Iorga – banii pentru rectificare , cei 200 lei au 

fost repartizați de Consiliul județean pentru primăriile mai roșii , trebuie să-i mulțumim dlui 

presedinte la la PSD. In ce privește canalizarea dl.Șerban a făcut propunere pentru canalizare iar 

unii consilierii au votat contra  , oamenii trebuie să știe, este vorba de satele Frasinu, Postârnac . 

         Se discută cu tonul ridicat de mai mulți consilieri, nu  se poate consemna…… 

         Dl.presedinte de ședință solicită să se facă liniște ….și întreabă când se dă drumul ? 

         Dl.Primar – mai durează, există niște probleme…… 

         Dl.IONIȚĂ – grădinița nouă este făcută cu fonduri de la Ministerul educației însă noi 

trebuie să-i facem branșamentele de apă, canalizare …….. nici acum nu există contor electric , 

platform pentru gunoi , alei pietruite , loc de joacă ….. nu s-a făcut , nu s-a prioritizat …… 



 

         Dl.Primar – nu s-a făcut din cauza prețului ………. 

         Se discută cu tonul ridicat, nu  se poate consemna…… 

         Dl.IONIȚĂ – trebuia să fie în planul achizițiilor publice , consiliul local nu a fost înștiințat 

de execuția terenului de fotbal sintetic pe terenul ministerului educației, terenul nu este în 

inventar….. a achiziționat covor  sintetic de 8500 euro , sponsorizarea terenului de 20000 lei 

trebuia trecută prin consiliul local ….. 

          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 COMUNĂ, 

                     Victor DAN                                                                     Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


