
 

 

 

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  27.12.2022 

 

        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) și (3) lit.”b” din OUG.nr.57/2019 prin dispoziţia primarului nr.654/23.12.2022 şi a 

invitației înregistrată cu nr.15870/23.12.2022. 

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

prezenţi un număr de 13 consilieri, lipsește  motivat dl.Daniel Cristea și Victor DAN. 

        Se constată că ședința este legal constituită și este asigurat  cvorumul prevăzut de lege,  

necesar desfășurării acestei . 

        Secretarul general face cunoscut consiliului local faptul că dl.primar Radu STANCU  a 

anunțat că este posibil să nu poată poată ajunge la sedință din motive de ordin personal și 

întreabă dacă se dorește să mai așteptăm sau să se înceapă ședința. Cu unanimitate se solicită să 

se înceapă ședința. 

                La sedinţă participă: dl.avocat  Călin MILER.  

                In conformitate cu prevederile art.135 alin.(7) din Ordonanța de Urgență   a Guvernului  nr. 

57/2019 Codul administrativ, se supune spre aprobare proiectul  ordinii de zi :     

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

prorogarea termenului prevăzut la art.5 din Hotărârea nr. 32 din 12.09.2022 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 pentru validarea dispoziţiei nr.636/21.12.2022 privind rectificarea  

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

- iniţiator primar Radu STANCU  

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

 

3.-  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice, consultanţă şi 

asistenţă juridică pentru apărarea intereselor comunei Cornești precum şi ale autorităţilor 

administraţiei publice locale din comuna Corneşti , judeţul Dâmboviţa. 

- iniţiator primar Radu STANCU  

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

 

        Secretarul general face cunoscut consiliului local că 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,  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 stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023 și prorogarea termenului prevăzut la art.5 din 

Hotărârea nr. 32 din 12.09.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 

2023 și se dă cuvântul să fie  prezentat materialul. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

       Dl.Adrian Constantin ION- cum se plătește taxa de către cei care au plecat de la Electrica 

S.A.? 

       Dl. Gheorghe IONIȚĂ – s-a implementat programul, a lucrat împreuna cu compartimentul 

taxe și impozite și au fost introduse debitele. 

       Dl.Adrian Constantin ION- se poate  plăti pe ghișeul.ro? 

       Dl. Gheorghe IONIȚĂ – da. 

       Dl.Adrian Constantin ION- este bine de știut. 

       Dl.Florin GHEORGHE – care este forma de a plătii? 

       Dl. Gheorghe IONIȚĂ- debitul este înregistrat la taxe și când plătește impozitul, plătește și 

taxa. 

       Dl.Ion STUPARU- nu se intră la colectare pe toate străzile de la Ungureni, ex. pe str.pe la 

STANCU Maria . 

       Dl.Adrian Constantin ION- și cei care colectează selectiv la fel. 

       Dl.IONIȚĂ – trebuie să trecem la colectarea selectivă prin ADI Management.   

       Nu mai sunt alte discuții. 

       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 stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul fiscal 2023 și prorogarea termenului prevăzut la art.5 din Hotărârea nr. 

32 din 12.09.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023 a fost 

aprobat cu unanimitate de  voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea 

nr.48/27.12.2022. 

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

dispoziţiei nr.636/21.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul 

Dâmboviţa pe trimestrul IV pentru anul 2022  și se dă cuvântul pentru a  prezinta materialul. 

       După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 

       Dl.Adrian CRĂCIUN- dorește ca începând cu anul 2023 pentru banii care vin din alte surse 

care nu au destinație prestabilită înainte de a se lua decizia, ordonatorul de credite să vină în fața 

consiliului în prealabil cu o notă de fundamentare pentru sumele care vin fără direcție, lucrurile 

acestea să parvină la consiliu local odată cu convocarea și să nu se mai facă la ora trei ci în timp 

util.  

      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 pentru validarea dispoziţiei 

nr.636/21.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa pe 

trimestrul IV pentru anul 2022  a fost aprobat cu unanimitate de  voturi  pentru,  proiectul de 

hotărâre devenind hotărârea nr. 49/27.12.2022. 

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

achiziționării de servicii juridice, consultanţă şi asistenţă juridică pentru apărarea intereselor 

comunei Cornești precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Corneşti , 

judeţul Dâmboviţa  și se dă cuvântul să fie prezentat. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

 



 

 

       Dl.Adrian CRĂCIUN – personal a fost împotriva achizitionării de servicii jurdice a solicitat 

un raport , anul trecut s-a lucrat cu două firme și s-au cheltuit 360 de mii de lei iar în urma  

banilor cheltuiți situația nu este roză deloc, avem operator căruia i-am predate o rețea de apă și s-

a făcut un protocol slab juridic și nu ne putem retrage , avem procese pe rol , proces cu CONII 

pierdut, nu avem un raport , ar fi mai economic și mai bun ca numai atunci când avem nevoie să 

angajăm câte un avocat. 

        Dl.avocat- la fiecare factură depusă are anexat și un raport de activitate cu tot ce a făcut . 

        Face cunoscut că a câștigat un proces foarte important pentru instituție însă nu poate să 

vorbească despre el. 

        Mai mulți consilieri solicită să se spună despre ce este vorba . 

        Dl.avocat nu poate să spună încă . 

        Pe rapoartele de activitate depuse nu se uită nimeni , nici curtea de conturi. Poate suma din 

contract este considerată mare însă un avocat solicită și cheltuieli de transport ceia ce el nu 

solicită și vine în fiecare săptămână la sediul instituției, astfel că dacă sunt probleme îl pot găsi la 

primărie. 

        Dl.CRĂCIUN – solicită să fie prezentată  lunar situația. 

        Dl.avocat MILER – să se solicite de la contabilitate raportul. 

        Dl.BURLACU- nu noi am votat ca sumele să fie plătite din banii primăriei?! Nu trebuie să 

vină lunar cu raport de activitate ?! 

        Dl.avocat- a prezentat mereu raportul, nu trebuie să-l prezinte. 

        Dl.BURLACU- dacă se transmite raportul nu trebuie să mai fie prezent. 

        Dl.CRĂCIUN – îl interesează ce se întâmplă cu apa , cu drmurile, îi interesează pe oameni, 

să reglementeze pentru viitor. 

        Dl.BURLACU – raportul să fie prezentat de dl.primar și nu trebuie să vină. 

        Dl.avocat-raportul este depus lunar . 

        Dl.IONIȚĂ – raportul să fie prezentat trimestrial . 

        Dl.CRĂCIUN –activitatea firmei de avocatură să se vadă într-un raport la fiecare consilier.  

        Dl.Ion IONESCU –propune ca raportul să fie prezentat la comisia de specialitate trimestrial. 

        Mai mulți consilieri propun să fie prezentat trimestrial. 

        Dl.BURLACU- nu s-a făcut nimic cu construcția din centru de la Postârnac a lui CHIVU 

Ciprian și nici cu cea de la ”Noi Pași”. 

        Dl.avocat – hotărârea judecătorească este la executorul judecătoresc și  se așteaptă să fie 

pusă în executare. 

        Dl.CRĂCIUN- de 3 luni este în faza de executare!? 

        Dl.BURLACU- cât mai durează , executorul îl ține cât vrea el?!  

        Dl.avocat – sunt doar 3 executori judecătorești în județ. 

        Dl.CRĂCIUN- s-a obținut doar demolarea ?! 

        Dl.avocat – da , ce mai trebuia ? 

        Dl.IONIȚĂ – nu se cunoaște dosarul , cine ne-a dat în judecată …să se intre în normal. 

        Dl.IONESCU - canalizarea va fi predată tot la RAJA ? probabil contractul trebuie făcut într-

un anumit fel. 

         Dl.avocat-prețurile sunt mari față de Compania de apă Târgoviște nu se poate face al 

contract . 

         Dl.CRĂCIUN – ne-am înscris în această asociere voluntar și ne purtăm crucea. 

         Dl.IONIȚĂ – mai suntem în proces cu BELLO, s-a mai făcut plăți? 

         Doamna  Costache – sau mai făcut plăți . 

         Dl.avocat -da, dar nu avem nici o șansă. 

        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 achiziționării de 

servicii juridice, consultanţă şi asistenţă juridică pentru apărarea intereselor comunei Cornești 

precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Corneşti , judeţul Dâmboviţa 

 

 a fost aprobat cu 10  voturi  pentru și trei abțineri. S-au abținut dl.Adrian CRĂCIUN, dl. Ion 

BURLACU  și doamna Ioana CRUDU, proiectul de hotărâre devenind hotărârea 

nr.50/27.12.2022. 

           Dl.CRĂCIUN – nu știe cine va fi preșdinte de sedință dar pe viitor dl.primar are statut de 

invitat și să nu i se mai permită să facă dialog cu invitați , atribuția președintelui de ședință este 

de a menține ordinea în sală. 

          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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


