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COMUNEI CORNEŞTI  
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Nr.2453/01.03.2023        

                                                                          M I N U T A 

 

Sedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Corneşti  din data de  28.02.2023       . 

 

         Prin dispoziţia nr.49/22.02.2023 Primarul comunei Corneşti a convocat Consiliul local 

Corneşti în sedinţa ordinară pentru data  de 28.02.2023. 

        Consilierii locali au fost înștiințați telefonic și  prin invitația înregistrată cu 

nr.2077/22.02.2023. 

        Ședința s-a desfășurat în data de  28.02.2023 la sediul Școlii Gimnaziale Cornești. 

        ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI : 

        1. - Proiect de hotărâre privind  privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă 

lucrările sedințelor Consiliului local în perioada februarie - aprilie 2023; 

- iniţiator primar Radu STANCU; 

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

        2.- Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă 

și de canalizare  ale ADI  apă și canalizare ”Apă- canal Constanța ”; 

- iniţiator primar Radu STANCU  

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

        3.- Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificării bugetului local în trim.I pentru anul 

2023 aprobarea anexei 2 -Lista obiectivelor de investiții pe anul 2023 și a  anexei 3 -Programul 

de investiții publice pe surse de finanțare; 

- iniţiator primar Radu STANCU; 

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

        4. - Proiect de hotărâre privind  initierea procedurii de închiriere a unor suprafeţe de  păşune 

ce aparţin domeniului public al comunei Corneşti crescătorilor de animale persoane fizice sau 

juridice având animale înscrise în RNE  

- iniţiator primar Radu STANCU  

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

        5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a Devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiţie ”Construire şi dotare dispensar în comuna Corneşti, 

judeţul Dâmboviţa” conform dispozițiilor de șantier nr.1, 2 și  3   obiectiv finanţat prin Progrmul 

Național de Dezvoltare Locală 2017-2020; 

- iniţiator primar Radu STANCU  

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

        6.- Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea taxei de habitat pentru anul 2023 în 

cuantumul stabilit începând cu luna martie 2022 până la aprobarea noilor taxe de salubrizare 

conform Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr.133/29.09.2022 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, precum 

și a Legii nr.101/2006- Legea serviciului de salubrizare a localităților 

- iniţiator primar Radu STANCU 

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

        7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei datorată la ASOCIAȚIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ‹‹ MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL  

DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA››„ 

 

 

 

 



 

- iniţiator primar Radu STANCU  

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

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

 

SUPLIMENTARE ORDININE DE ZI CU : 

         1.- proiectul de hotărâre  privind asocierea unității administrativ-teritoriale Corneşti prin 

Consiliul local Corneşti, cu judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru 

implementarea obiectivului de investiții „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente 

digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița”în 

vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 

Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație; 

         - iniţiator primar Radu STANCU  

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

           2.-proiectul de hotărâre  privind completarea anexei 1și 2 la hotărârea Consiliului local nr. 

25/31.07.2017.   

- 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.8/ 28.02.2023 privind  privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să 

conducă lucrările sedințelor Consiliului local în perioada februarie - aprilie 2023.  

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

          2. - hotărârea nr.9/ 28.02.2023 privind modificarea Regulamentului Serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare  ale ADI  apă și canalizare ”Apă- canal Constanța ” ; 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:-  consilieri. 

          3. - hotărârea nr.10/ 28.02.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local în trim.I 

pentru anul 2023 aprobarea anexei 2 -Lista obiectivelor de investiții pe anul 2023 și a  anexei 3 -

Programul de investiții publice pe surse de finanțare. 

                - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:-  consilieri. 

          4. - hotărârea nr.11/ 28.02.2023 privind  initierea procedurii de închiriere a unor suprafeţe 

de  păşune ce aparţin domeniului public al comunei Corneşti crescătorilor de animale persoane 

fizice sau juridice având animale înscrise în RNE . 

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:-  consilieri. 

           5.- hotărârea nr.12/ 28.02.2023 privind stabilirea și aprobarea taxei de habitat pentru anul 

2023 în cuantumul stabilit începând cu luna martie 2022 până la aprobarea noilor taxe de 

salubrizare conform Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr.133/29.09.2022 pentru modificarea 

și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, 

precum și a Legii nr.101/2006- Legea serviciului de salubrizare a localităților. 

                  - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

           6.- hotărârea nr.13/ 28.02.2023 privind aprobarea cotizaţiei datorată la ASOCIAȚIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ‹‹ MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL  

DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA››„ 

                  - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 



 

 

 

                 - abțineri:- consilier. 

           7. - hotărârea nr.14/ 28.02.2023 privind asocierea unității administrativ-teritoriale Corneşti 

prin Consiliul local Corneşti, cu judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru 

implementarea obiectivului de investiții „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente 

digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița”în 

vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 

Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație.  

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

             8.- hotărârea nr.15/28.02.2023 privind completarea anexei 1și 2 la hotărârea Consiliului 

local nr. 25/31.07.2017.  

                 - au votat pentru: 15 consilieri; 

      - au votat împotrivă: -consilier ; 

                 - abțineri:- consilier. 

            

 

         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 

 


