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Sedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Corneşti  din  

 data de  15.12.2022      
         Prin dispoziţia nr.634/09.12.2022 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local  
Corneşti în sedinţa ordinare convocată pentru  data de  15.12.2022. 
        Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin invitația înregistrată cu nr. 15239 din 
09.12.2022. 
        Ședința s-a desfășurat în data de  15.12.2022 la sediul Școlii Gimnaziale Cornești. 
 
        ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI : 
1. - 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. 
 
2.-Proiect de hotărâre privind înregistrarea în  inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat  
al comunei  Corneşti judeţul Dâmboviţa a suprafeței de 12,7608 ha având categoria de folosință 
pășune- iniţiator primar Radu STANCU - Aviz consultativ : comisia nr.1, comisia nr.2, comisia 
nr.3. 
 
3. - Proiect de hotărâre privind  indexarea  impozitelor pe mijloacele  de transport  de marfă cu  
masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone,  pentru anul fiscal 2023. 
- iniţiator primar Radu STANCU - Aviz consultativ : comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3; 
 
4.- Proiect de hotărâre privind filmarea,  înregistrarea audio-video, stocarea și difuzarea în direct 
a ședințelor Consiliului Local Cornești –inițiator Adrian CRĂCIUN- consilier local  
- Aviz consultativ : comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3; 
 
5. -Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor lunare  de performanță de merit , 
de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență care se  
acordă în  anul şcolar 2022-2023- iniţiator primar Radu STANCU - Aviz consultativ : comisia 
nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3; 
6.-Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației terenului având categoria de folosință curți 
construcții în suprafata de 1245 mp înscris în CF a localității Cornești aparținând domeniului 
public al comunei Cornești - iniţiator primar Radu STANCU - Aviz consultativ : comisia nr.1, 
comisia nr.2, comisia nr.3. 
7.- Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme diverse. 
 SE SUPLIMENTEAZĂ ORDINIEA DE ZI CU : 

1.-Proiect de hotărâre privind  constituirea unui drept real de folosință asupra unui teren în  
suprafața de 2400 mp  având categoria de folosintă pășune situată în extrvilanul satului Ibrianu 
comuna Cornești , județul Dâmbovița aparținând domeniului public al comunei Cornești, în 
vederea dării în folosința gratuită a acestuia  către Autoritatea pentru Administrarea Sistemului 
Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor în vederea amplasării unui Punct de lansare 
rachete antigrindină; 
 
 
 



 
 

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

2.- Proiect de hotărâre privind  organizarea  reţelei şcolare pentru anul şcolar  2023-2024- 
iniţiator primar Radu STANCU - Aviz consultativ : comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3; 
 
           Total consilieri în funcție: 15. 
           Total consilieri prezenţi:   15. 
 
          ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE:            
    
          1. - hotărârea nr.41/15.12.2022 privind aprobarea devizului general actualizat al 
obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești, județul 
Dâmbovița”.  
                  - au votat pentru: 15 consilieri; 
      - au votat împotrivă: -consilier ; 
                 - abțineri:-  consilier. 
       
    2. - hotărârea nr.42/15.12.2022 privind înregistrarea în  inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului privat  al comunei  Corneşti judeţul Dâmboviţa a suprafeței de 12,7608 ha având 
categoria de folosință pășune.      
                 - au votat pentru: 15 consilieri; 
      - au votat împotrivă: -consilier ; 
                 - abțineri:-  consilieri. 
    3. - hotărârea nr.43/15.12. privind  indexarea  impozitelor pe mijloacele  de transport  de marfă 
cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone,  pentru anul fiscal 2023.      
                 - au votat pentru: 15 consilieri; 
      - au votat împotrivă: -consilier ; 
                 - abțineri:-  consilieri. 
    4. - hotărârea nr.44/15.12.2022 privind aprobarea cuantumului burselor lunare  de performanță 
de merit , de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență 
care se acordă în  anul şcolar 2022-2023.      
                 - au votat pentru: 15 consilieri; 
      - au votat împotrivă: -consilier ; 
                 - abțineri:-  consilieri. 
    5. - hotărârea nr.45/15.12.2022 privind schimbarea destinației terenului având categoria de 
folosință curți construcții în suprafata de 1245 mp înscris în CF a localității Cornești aparținând 
domeniului public al comunei Cornești.      
                 - au votat pentru: 15 consilieri; 
      - au votat împotrivă: -consilier ; 
                 - abțineri:-  consilieri. 
    6. -  hotărârea nr.46/15.12.2022 privind  organizarea  reţelei şcolare pentru anul şcolar  2023-
2024.      
                 - au votat pentru: 15 consilieri; 
      - au votat împotrivă: -consilier ; 
                 - abțineri:-  consilieri.   
                  
    7. hotărârea nr.47/15.12.2022 privind  constituirea unui drept real de folosință asupra unui 
teren în suprafața de 2400 mp  având categoria de folosintă pășune situată în extrvilanul satului 
Ibrianu comuna Cornești , județul Dâmbovița aparținând domeniului public al comunei Cornești, 
în vederea dării în folosința gratuită a acestuia  către Autoritatea pentru Administrarea Sistemului 
Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor în vederea amplasării unui Punct de lansare 
rachete antigrindină. 
 
 



 
 
            
                 - au votat pentru: 15 consilieri; 
      - au votat împotrivă: -consilier ; 
                 - abțineri:-  consilieri. 
 
         Minuta va fi afișată la sediul Consiliului Local și pe site-ul instituției în conformitate cu 
prevederile art.11 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională ,republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
 
                                                                                             SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                Gheorghiţa STAN 


