
 

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  15.12.2022 

 

        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.634/09.12.2022 şi a invitației 

înregistrată cu nr.15239/09.12.2022. 

        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: domnișoara Iulia MIRICĂ, dl. 

Constantin MATEI, Nicolae LUCA din satul Cornești, dl.Alexandru BURLACU  sat Postârnac, 

Marius NEDELCU  și dl. Victor PĂUN -sat Bujoreanca.  

                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 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. 

        Deasemenea domnul primar propune suplimentarea ordinii 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; 

         2.- Proiect de hotărâre privind  organizarea  reţelei şcolare pentru anul şcolar  2023-2024. 

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

alin.(8) 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. Adrian-Constantin ION ales conform hotărârii nr.36 din                               

24.11.2022. 

        Dl. Adrian-Constantin 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 

devizului general actualizat al obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în 

comuna Cornești, județul Dâmbovița” 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 . 

       Dl.IONIȚĂ – propune ca din comisia de evaluare oferte dl.primar să nominalizeze doi 

consilieri locali. 

       Dl.CRĂCIUN-trebuia prevăzut în hotărâre……… 

       Dl.primar – o să țină cont de astăzi , când o să emită dispoziția o să pună și doi consilieri 

locali. 

       Dl.GHEORGHE – consilierii să fie din localitatea respectivă unde se face lucrarea. 

       Dl.Primar- licitația este pentru drumurile din toată comuna.   

       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 aprobarea devizului general 

actualizat al obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești, 

județul Dâmbovița” a fost aprobat cu unanimitate de  voturi  pentru,  proiectul de hotărâre 

devenind hotărârea nr.41/15.12.2022. 

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: 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 și se dă cuvântul să-l prezinte 

inițiatorului. 

       După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 

       Dl.IONESCU – unde este situată ? 

       Dl.IONIȚĂ- la ieșirea din satul Ungureni …….. 

       Dl.GHEORGHE – dacă s-a găsit această suprafață , este posibil să fie scosă la licitație 

pentru inchiriere, este pășune sau altceva?  

       Dl.Constantin MATEI –de la ultimele alegerii s-au depus gunoaie …… 

       Dl.IONIȚĂ – nu erau gunoaie ….. 

       Dl.Primar – se duce de mult gunoaie , dar această suprafață este curată. 

       Domnișoara Iulia MIRICĂ - pe toate câmpurile sunt depozitate gunoaie, la ieșirile din 

sat……. 

       Dl.IONIȚĂ – este important să-l include pentru că putem să folosim alt teren pentru panouri 

fotovoltaice, ex. la Țuță la Frasinu . 

      Dl.primar – pe toate suprafețele se aruncă și chiar gunoi din care se poate face compost… 

      Mai multe persoane vorbesc , nu se poate consemna. 

      Dl.primar – poliția locală a mai indentificat , însă se ocolesc camerele de luat vederi……            

      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 înregistrarea în  inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului privat  al comunei  Corneşti judeţul Dâmboviţa a suprafeței de 



12,7608 ha având categoria de folosință pășune a fost aprobat cu unanimitate de  voturi  pentru,  

proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr. 42/15.12.2022. 

         

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: 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 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.BURLACU Alexandru – trebuie respectat un principiu – este în Monitorul oficial 

coroborat cu o lege publicată în M.O, nu este decizia primarului. 

        Dl.primar – sigur. 

        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  indexarea  impozitelor pe 

mijloacele  de transport  de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone,  

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

devenind hotărârea nr.43/15.12.2022. 

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

înregistrarea audio-video, stocarea și difuzarea în direct a ședințelor Consiliului Local Cornești și 

se dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului dl.CRĂCIUN . 

        După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizele  comisiilor  de 

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

        Dl.Primar – trebuie delegată o persoană din cadrul consiliului local, pentru folosirea datelor 

cu caracter personal sunt amenzi foarte mari…. 

        Dl.GHEORGHE- dacă un consilier face o afirmație?! care nu poate să o spună în public …. 

        Dl.IONIȚĂ – declarațiile sunt politice ……. 

        D-ra MIRICĂ- mare atenție pentru filmare și înregistrare trebuie avut consimțământul 

conform GDPR, domnul a dat un exemplu fix subiectiv, trebuie să fim obiectivi. 

        Nu mai sunt alte 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 filmarea,  înregistrarea 

audio-video, stocarea și difuzarea în direct a ședințelor Consiliului Local Cornești a fost respins 

cu 5 voturi pentru :dl. Gheorghe IONIȚĂ, Adrian-Constantin ION, Marian PUȚARU, Adrian 

CRĂCIUN și dl.Ion BURLACU și 10  abțineri, s-au abținut : Ioana CRUDU, Ion CRISTEA, 

Daniel CRISTEA , Aurel-Dragoș BADEA , Ion STUPARU, Vasile ȘERBAN, Gabriel ION , Ion 

IONESCU , Florin GHEORGHE și dl.Victor DAN . 

       Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: 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 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.Adrian-Constantin ION – de anul trecut a spus că bursele se dau pe note acordate pe ochi 

frumoși , altele trebuie să fie criteriile , să ia burse numai cei care merită. 

        Dl.Alexandru BURLACU –  trebuie stabilită o procedură pentru acordare burse. 

        Dl.LUCA – cunoaște un copil care a obținut diplomă pentru locul I și nu primește nimic. 

        Secretarul general solicită să se i-a cuvântul pe rând, solicită dlui presedinte de ședință să 

restabilească ordinea pentru că nu poate consemna. 

        Dl.IONESCU – dacă este corijent , cum să i-a bursă de merit?! cineva trebuie să urmărească 

cui se dau bursele.  

        Dl.primar – bursele sunt acodate de școală în funcție de medie. 



 

 

        Secretarul general – face precizare că prin proiectul inițiat s-a propus cunantumul burselor 

care este de fapt minimul din H.G. iar numărul acestora este propus în baza solicitării unității de 

învățamânt căreia iar responsabilitatea acordării acestora revine conducerii unității de 

învățământ.  

        Dl.presedinte de ședință- a spus că nu se dau notele pe merit. 

        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 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 a fost aprobat 

cu unanimitate de  voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.44/15.12.2022. 

       Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: 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 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.Ion BURLACU - și-a văzut visul cu ochii…. 

        Dl.primar – este doar prima hotărâre, mai urmează inițierea unui alt proiect …. 

        Dl.BURLACU – speră să nu treacă mult timp…. 

        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 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 a fost aprobat cu 

unanimitate de  voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.45/15.12.2022. 

 

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

reţelei şcolare pentru anul şcolar  2023-2024 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. 

        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  organizarea  reţelei şcolare 

pentru anul şcolar  2023-2024 a fost aprobat cu unanimitate de  voturi  pentru,  proiectul de 

hotărâre devenind hotărârea nr.46/15.12.2022. 

       Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: 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 antigrindinăși 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. 

        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  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 a fost aprobat cu unanimitate de  voturi  

pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.47/15.12.2022. 

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

        Dl.primar solicită cuvântul  și face cunoscut că stația de epurare este situată pe terenul uni 

cetățean  și crede că nu poate fi mutată , astfel că problema omului va fi discutată ulterior, dacă 

sunt de acord  să intabuleze construcției și terenului … 

         Dl.CRĂCIUN- de ce s-a pus acolo ? 

         Dl.ȘERBAN- la momentul respectiv terenul era liber. 

         Dl.CRĂCIUN - știe că pentru a construii trebuie să fi proprietar. 

         Dl.primar – solicit să se încerce rezolvarea situației și să se dea drumul la rețeua de 

canalizare. 

         Dl.IONIȚĂ - terenul este în domeniul public. 

         Se crează dezordine , mai mulți consilieri vociferează. 

         Dl.Florin GHEORGHE- să se fac tot posibilul să se dea drumul la rețea. 

         Dl.primar – cu privire la asfaltare drumuri este in litigiu cu societatea  care a asfaltat 

drumurile iar pe durata litigiului nu poate să se intervină cât drumurile sunt în garanție acum 

suntem în instanță și avem asigurare de dovezi , astfel că nu se răspunde sub nici o formă dacă 

intervenim cu reparații. 

         Dl.IONIȚĂ – firma care a făcut lucrarea are depusă garanție, ce valoare are garanția ? 

         Dl.Primar – nu acoperă garanția, se ferește de lucrări pe care  nu are voie să le facă.  

         Dl.CRĂCIUN- a mai asfaltat și pe proprie răspundere …… 

         Dl.Primar – lucrările de reparații curente nu trebuie să fie aprobate de consiliul local, nu 

cerea acordul consiliului însă este vorba de litigiu și pentru că nu există garanție. 

         Dl. CRĂCIUN – ce șanse ai să câștgi în instanță când există proces verbal de recepție din 

anul 2020 și a continuat să bage bani în CONII și s-a luat lucrarea neprobată, și cu străzile este 

aceiași situație. 

          Dl.ION Gabriel – trebuiea recepționată. 

          Dl.Primar – a fost probată și există proces verbal semnat de Ministerul dezvoltării , nu îl 

interesează decât să pună rețeanu în funcțiune. 

          Dl.CRĂCIUN – îl interesează , și îl interesează și prețul terenului de minifotbal… 

a dorit inițierea unui proiect de hotărâre prin care să se constituie un subcapitol –alte cheltuieli  la  

cap.65, cap .67.- și la cap.68 mai consistent pentru ajutoare persoane aflate în situații limită. De 

la aceste subcapitole bani să poată fi retrași cu raport din partea primarului conform Legii nr. 

273/2006. Are solicitare pentru raport de la contabilitate și achiziții și solicită să fie inivitate să 

discute achizițiile în consiliu și cheltuielile din cap.20.30.30 după sărbători , iar de la firma de 

consultanță juridică raport cu câți bani s-au cheltuit anul trecut și câți bani a adus la bugetul local  

?!s-a opus pentru cel financiar , reprezentarea trebuie făcută de primar sau de un consilier 

personal … 

          Dl.Primar – a fost în instanță ….. 

          Dl.CRĂCIUN - se plătește mult pe lună …. 

          Dl. GHEORGHE –solicită să se dea cuvântul și invitaților. 

          Dl.LUCA – are două subiecte : 

          1.-A discutat și cu directoarea Scolii Cornești și este urgent de rezolvat închiderea cu gard  

a curții școlii altfel propune ca și  copii să intre prin ușa din față , nu se poate este multă mizerie, 

va face și un filmuleț în acest sens; 

 



 

 

          2.- a fost  înștiințat de o familie de la Butimanu despre familia Ștefănescu de la Frasinu 

care are trei copii , nu au ajutor social  și nu se ocupă nimeni de ei, se va duce să vadă despre ce 

este vorba, iar la Cornești Claudia Calistrat are probleme cu soțul, ia fost spartă ușa… 

          Dl.Primar-  a oferit tot sprijinul și știe că pentru ultimul caz prezentat s-au implicat și cei 

de la casa de rugăciuni. 

          Dl.Alexandru BURLACU – participă pentru prima dată la o sedință a consiliului și face 

cunoscut că față de alte sate suntem pe ultimul loc, când trece prin satele comunei nu se vede 

nimic , este nemultumit , nu vine cu argument poate să ajute cu legislație….la Postârnac pe 

str.Victoriei în caz de precipitații curțile vor fi inundate , șanturile sunt în domeniul public , sau 

sunt în sarcina proprietarilor curților ?! Primarul împreuna cu serviciul de pompieri trebuie să 

facă acest lucru , nu au motopompe să tragă apa din curți …. 

           Dl.primar- a solicitat la Târgoviște să se achiziționeze o mașină pentru pompieri , Garda 

de pompieri de la Cornești se subordonează la centrul de la Moreni. 

          In anul 1993 dl.Tache a pus la dispoziție terenul și clădirile și este meritul lui pentru 

înființarea Gărzii la Cornești. 

          Dl. Alexandru BURLACU -  la nivelul consiliului local se poate face  voluntariat cu niște 

servanți.. 

          Dl.primar- serviciul este înființat trebuie autorizat și dacă dânsul dorește poate să ajute, 

pompieri se subordonează consiliului local și nu se poate să suplimenteze nr. de posture , ei 

deservesc o arie foarte mare și sunt insuficienți însă nu se poate. 

          Dl. Alexandru BURLACU – este vorba de coordonarea lor… 

          Dl.Primar –cu privire la șanțuri are probleme cu oamenii dacă încearcă să curețe cu 

buldoexcavatorul nu este lăsat dacă solicită cetățenilor să-l curețe nu vor pentru că este în 

domeniul public…..s-a depus proiect de programul Anghel Saligny pentru amenajare șanturi ,,, 

s-a depus proiect pentru pod la Ungureni în zona Nițache , consolidare mal și urmează asfaltre .                      

          Dl.presedinte de sedintă ne îndepărtăm de subiect …… 

          Dra Iulia MIRICĂ – solicită să se prevadă în buget bani pentru căldură la sala de sport, și 

ce se face pentru centru comunei …. 

          Dl.Primar- s-a initiat proiect pentru centru , proiectul nu s-a reușit să fie dus la bun sfârșit , 

a fost scos la licitație și nu s-a înscris nimeni , acum suntem în faza de autorizare , intabulare și 

avize……..iar în a doua jumătate a lunii ianuarie speră să aprobăm devizul actualizat și se 

urmează procedura…. După intabulare se va dezmembra și se va închiria celor care au terase… 

          Dra Iulia MIRICĂ – cu privire la curtea școlii – copii care vin la școală și la grădiniță 

calcă prin toate mizerile din curtea școlii…. 

          Dl.Primar.- a fost depus proiect pentru sala de sport și suntem în faza de autorizare și vom 

vedea care este partea de cheltuieli și pentru împrejmuire.Pentru gărdiniță s-a cerut amplasamnet 

deși  nu corespunde cu necesitățile din teren, trebuie să intervenim. 

           Dra-Iulia MIRICĂ- trebuie stabilită taxă pentru sala. 

           Dl.Primar- este stabilită însă se va putea aplica de anul viitor, cu privire la sala de sport 

aceasta poate să fie folosită oricând de școală , trebuie schimbată ușa și geamul. 

           Dl.Adrian-Constantin ION – centru civic – nu este finanțare însă avem buldoexcavator  să 

se facă puțină ordine . 

           Dra Mirică- a înțeles de la cei care au magazine în centru că nu s-a dat voie să amenajeze 

terenul din față . 

           Dl.Primar – urmează să se intabuleze și să fie scos la licitație pentru închiriere. 

           Dra.MIRICĂ – a întâmpinat probleme la compartimentul agricol , consideră că doamna 

este total nepregătită, a trebuit să vină cu prevederea din Codul civil ca să i se elibereze 

documentul solicitat. Cu privire la ghișeul.ro a fost ideea dumneaei care s-a lovit de problema 

plătii unei amenzi, iar doamnele de la taxe nu au mereu dispoziția să încaseze……cu privire la 

poliția locală consideră că nu sunt capabili de nimic…..mai ales domnul în vârstă cum a luat 

examenele, cum a trecut examenele….. 

          Dl.primar – programul acestora este 8-16,00 nu poate să lucreze de noapte …… 



 

 

          Dl.Alexandru BURLACU- la sfârșitul anului se face evaluarea , examen de dobândire a 

cunoștiințelor…… și este consemnat în fișa postului, astfel pot fi aduși oameni mai competenți. 

          Dl.IONIȚĂ – conform organigramei suntem foarte puțini, nu se poate face față 

problemelor iar acum posturile sunt blocate… 

          Dl.BURLACU – să vină altcineva din spate, mai capabili ……. 

          Dl.Primar- a popularizat scoaterea la concurs a unor posturi de șofer și nu s-a înscris 

nimeni  iar după aceia posturile au fost blocate….. 

           Doamna Ștefanov – din satul Ibrianu – solicită ca șoferul de pe mașina școlii să coboare 

după ce deschide ușile și să se asigure că au coborât în siguranță copii , iar la pietruirea și 

asfaltarea drumului pe str.Câmpului să aibă în vedere ca drumul să nu fie mai sus decât curțile 

pentru că vor fi inundate curțile. 

          Dl.GHEORGHE Florin – înainte se spune că dl.Șerban fura, de aceia nu se făcea nimic iar 

acum  tot nu se face nimic……. 

          Dra MIRICĂ – solicită ca documentele să fie solicitate  pe mail și nu cu dosar cu sină ….. 

          Dl.Ionescu- solicită pentru sedinta din ianuarie  situația plăților la închirieri și concesiuni 

nominal. 

          Dl.Alexandru BURLACU- întreabă dacă există adăpost de protecție civilă, pentru că  

există obligație legală conform legii. 

          Dl.primar – nu există se pot folosi sălile de sport și alte instituții publice. 

          Dl. primar – să nu minimizăm , că toate costă pentru asta se va lua hcl , bugetul nu este o 

sursă inepuizabilă, la Bujoreanca a încercat să înființeze rețea de gaze natural  în anul 2021 să 

asigure conform tututror cetățenilor , procedural trebuie obținute avize ….își dorește să taluzeze 

șanturile speră să apară o măsură de finanțare prin care să introducă retea de canalizare și în 

celelalte sate, a depus tot pe Anghel Saligny și proiect pentru șanturi acolo unde este canalizare 

și va semna contract cu cei de la ministerul dezvoltării. 

          S-a creat dezordine , nu se mai poate consemna…… 

          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, 

                Adrian Constantin ION                                                      Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


