
 

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  28.02.2023 
 

        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.49/22.02.2023 şi a invitației 
înregistrată cu nr.2077/22.02.2023. 
        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, doamna Gheorghița NECULA –director 
Școala Gimnazială Cornești,dl. Ion TUDORACHE și dl.Nicolae LUCA din satul Cornești  și 
doamna Elena PETROIU din  satul 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  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. 
       Deasemenea domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu:  

- proiectul de hotărâre  privind asocierea comunei Cornești prin Consiliul local Cornești,  
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; 
        - 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; 
       Secretarul face cunoscut consiliului local ca sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art.136  
alin.(8) iar proiectele de hotărârii 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 inclusiv 
suplimentarea propusă. 
        Se solicită ca în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și (4) din OUG nr.57/2019   să 
se facă propuneri pentru alegerea președintelui de ședință .   
         Domnul Gabriel ION  - propune pentru președinte de ședință pe dl.Florin GHEORGHE. 
         Nu mai sunt alte propuneri. 
         Se supune la vot propunerea făcută. Ca urmare a votului se constată că dl. Florin 
GHEORGHE este ales președinte de sedință cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre 
devenind hotărârea nr. 8/28.02.2023. 
        Dl. Florin GHEORGHE 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.     
        Inainte de a se intra în ordinea de zi dl.președinte de ședintă solicită să se facă înscrieri la 
cuvânt iar luările de cuvânt să se refere strict la subiectul în discuție iar la ultimul punct să se 
discute diverse.  
       Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  ale ADI  apă și canalizare 
”Apă- canal Constanța ”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. 
        Se supune la vot proiectul de hotărâre . 
      Ca urmare a votului se constată că proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului  
Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  ale ADI  apă și canalizare ”Apă- canal 
Constanța ”a fost aprobat cu unanimitate de  voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind  
hotărârea nr.9/28.02.2023. 
        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: proiect de hotărâre 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 și se 



dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului și doamnei Elena CHIRIȚĂ care face cunoscut că după 
afișarea proiectului de hotărâre s-a primit adresa nr.9403/23.02.2023 a ANAF Dâmbovița prin 
care s-a comunicat repartizarea de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în sumă 
de 60 mii lei și dă citire referatului nr. 1972/20.02.2023. 
       După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 
       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 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 a fost aprobat cu 
unanimitate de  voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.10/28.02.2023. 
        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: 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 și 
se dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului. 
       După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 
       Dl.CRĂCIUN-ni se invocă OUG nr. 57/2019 trebuia să aplicăm legea lui Ponta care este o 
lege cu termen de aplicabilitate din 2017 , trebuia să urmăm pași din 2013 banii erau mai mulți la 
redevență iar oamenii nu-și mai sacrificau animalele, s-a văduvit bugetul local.Nu își explică de 
ce anual se scoate la licitație . 
       La fiecare licitație persoanle primesc remunerație , de ce ?când am luat am promis că vom 
face reforme, să fie ultima oară când se scot la licitație. 
       Secretarul general face cunoscut că așa cum rezultă și din material o parte din suprafețe nu 
au fost închiriate anul trecut iar pentru altele a fost reziliat contractul de închiriere.Suprafețele nu 
pot fi atribuite direct deoarece sunt înregistrate în domeniul public.  
       Dl.IONESCU – suprafețele trebuiau cadastrate, parcelate câte un hectar, pentru ca să se 
poată înscrie la licitație mai mulți cetățeni nu să vină din altă parte. 
       Dl.Primar – a stat de vorbă cu oamenii la Ibrianu și nu au fost interesați, însă dacă se solicită 
vom face . 
       Dl.IONESCU- pentru Ibrianu trebuia dezmembrate pe hectar, și mai are o rugăminte să e 
afișeze și la primărie pentru că nu toți știu să acceseze electronic. 
        Dl.STUPARU- întreabă , islazul Obaie ce scoatem zăvoi sau islaz? De ce-l scoatem, mai 
întâi trebuia curățat.  
        Dl.Primar – la Ibrianu a fost adjudecat cu preț mare și a fost și curățat. 
        Dl.IONIȚĂ – islazul Ungureni 2 este parcela 308/1 și nu 314. 
        Dl. LUCA – întreabă dacă islazul Obaie a fost închiriat având în vedere că acolo au stat cu 
oile niște ciobani? 
        In continuare se fac propuneri pentru comisia de evaluare pentru membri titulari: 
        Dl. CRĂCIUN Adrian- propune pe dl.IONIȚĂ Gheorghe.  
        Dl. ION Adrian – propune pe dl.CRĂCIUN Adrian  
        Dl. Florin GHEORGHE propune pe dl.IONESCU Ion 
        Dl.IONESCU Ion propune pe Florin GHEORGHE. 
        Propuneri pentru comisa de evaluare pentru membri supleanți: 
        Dl. Florin GHEORGHE- propune pe dl.Aurel-Dragoș BADEA , Ion CRISTEA și Daniel 
CRISTEA.        
        Dl.IONESCU propune pe dl.Ion STUPARU. 
        Nu mai sunt alte propuneri, supuse individual la vot propunerile au fost aprobate cu 
unaimitate de voturi. 
       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  inițierea 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 a fost 
aprobat cu unanimitate de  voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea 
nr.11/28.02.2023. 
       Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: 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 și 
se dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului. 
       După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 
       Dl.Gabriel ION- parcă s-a mai făcut actualizare în luna august, ce mai actualizăm?! 
       Dl.primar – s-a actualizat conform contractului de execuție iar acum conform dispozițiilor de 
șantier pentru că nu s-a folosit un beton de clasă ridicată , lipsă din lista de cantități de jgheaburi, 
tablă ….etc.Proiectantul când a trimis listele de cantități a omis materialele din dispozițiile de 
șantier , iar aceste lucruri au fost sesizate de constructor. 
       Dl.Gabriel ION- sumele se suportă de la bugetul de stat sau local? 
       Doamna CHIRITĂ –în deviz  sunt sume atât de la bugetul de stat cât și de la local.  
       Dl. CRĂCIUN – dacă este greșeala proiectantului, de ce nu s-a depistat astă vară  și a doua 
întrebare,  prima notă de renunțare este semnată de un diriginte de șantier iar alta de alt diriginte , 
nu trebuia să fie același ?! 
       Se renunță la balustradă de inox și face alta , se renunță la un tip de termoizolație ..sunt bani 
în plus , trebuie să-i gospodărim cu grijă sunt bani publici, în decursul anilor s-au făcut multe 
greșeli .De ce a-ți schimbat dirigintele de șantier? 
        Dl.Primar – nu a fost schimbat, dirigenția se face cu o societate nu cu o persoana fizică…… 
        Dl.IONIȚĂ – proiectul este întocmit de SC Desing SRL iar devizul de SC ILBEX 
BUILDING SRL Argeș , firma a luat 10000 mii de euro de ce nu s-a făcut tot cu ei? De ce nu se 
ia bani de la cheltuieli neprevăzute , de la utilități? dacă a fost greșeala proiectantului sau 
dirigintelui de șantier să răspundă. 
        Dl.Primar- SC DESING SRL a făcut proiectul iar SC ILBEX BUILDING SRL Argeș S.F-
ul iar proiectantul din greșeală nu a cuprins în lista de cantități. 
        Dl.IONIȚĂ – se dublează suma , iar suma trebuie plătită din bugetul local , când s-a 
actualizat devizul de ce nu s-a cuprins ? 
        Dl.Primar – atunci să plătească cine a greșit, cheltuielile neprevăzute se utilizează când se 
știe că s-a făcut toată lucrarea, și după se poate folosii. 
       Dl.IONIȚĂ – suntem la capac înseamnă că se poate, betonul a fost făcut la roabă și nu poate 
fi de calitate…. 
       Dl.Adrian ION – cum este posibil ca în caietul de sarcini să nu fie cuprins? 
       Dl.primar – în liste s-a făcut omisiunea, aceasta este problema , dacă nu se aprobă, clădirea 
va rămâne așa ..se aprobă dacă se vrea …devizul era mai mare . 
       Dl.IONIȚĂ – nu era de la bugetul local . 
       Dl.Primar – ii vom trage la răspundere . 
       Dl.Florin GHEORGHE- este un obiectiv de siguranță, dirigintele de șantier trebuia să fie 
prezent, că bani  se cheltuie cât hăul.. 
       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 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 a fost  respins cu  
 



 
două  voturi pentru:dl.BADEA Dragoș-Aurel și dl.Ion STUPARU și 13 abțineri. 
        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: 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 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 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 
a fost aprobat cu unanimitate de  voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea 
nr.12/28.02.2023. 
        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
cotizaţiei datorată la ASOCIAȚIEI DE  DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ‹‹ 
MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL  DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA››„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 privind aprobarea cotizaţiei datorată 
la ASOCIAȚIEI DE  DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ‹‹ MANAGEMENTULUI 
INTEGRAT AL  DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA››„a fost aprobat cu unanimitate 
de  voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.13/28.02.2023. 
         Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind asocierea  
comunei Cornești prin Consiliul local Cornești, 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: Educațieși 
se dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului  și doamnei Gheorghița NECULA  -director școala 
Cornești care face cunoscut care sunt necesitățile școlilor  de pe raza comunei și beneficiile 
proiectului . 
       După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 
       Dl.Florin GHEORGHE- cele trei clase inteligente, la o anumită școală ? 
       D-na NECULA sunt bani prin PNRAS, și are în vedere la toate școlile. 
       Dl.Adrian ION – este prima dată când se investește în invățamânt, să se acorde sprijin , nu 
este ateu dar pentru biserici s-a dat mereu bani. 
       Dl.IONIȚĂ – cele trei clase trebuiau să fie pentru fizică, botanică . 
       Doamna director – nu are spațiu. 
       Dl.primar – nu  are spațiu a trebuie să mute biblioteca pentru a crea spațiu, ar fi dorit 
laborator de chimie însă la țară este greu pentru că trebuie laborant.  
       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 asocierea comunei Cornești 
prin Consiliul local Cornești, 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 a fost aprobat cu 
unanimitate de  voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.14/28.02.2023. 
        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind completarea 
anexei 1și 2 la hotărârea Consiliului local nr. 25/31.07.2017și 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 privind completarea anexei 1și 2 la 
hotărârea Consiliului local nr. 25/31.07.2017 a fost aprobat cu unanimitate de  voturi  pentru,  
proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.15/28.02.2023. 
        Se trece la pct.- Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme diverse. 
        Se înscriu la cuvânt: dl.BURLACU, dl.CRĂCIUN ,dl. ION Adrian, dl.ION Gabriel .  
        -Cererea pentru gard împrejmuitor , care este situația ? 
        - In ce stadiu este cadastrarea terenurilor extravilane de informat la următoarea ședință. 
        Dl.Primar- se va începe construcția la sala de sport a solicitat prin adresă oferte băncuțe 
școala veche și grădiniță.   
        Dl.CRĂCIUN- a solicita un proiect de hotărâre și nu s-a lucrat la el, speră pentru sedința 
următoare, a cerut un raport de la contabilitate și ieri și nu a primit. 
        Pentru dl.viceprimar – să  facă o situația  cu privire la o clădire vândută în 1982  iar  în act 
nu este trecut și terenul iar oamenii nu pot să-și obțină terenul,  este în posesia unor documente. 
        Dl.Primar – va informa data viitoare. 
        Dl.ION Adrian – a observat că poliția locală a rămas fără mașină, nu putem să-i ajutăm? 
        Dl.Primar-să cumpăram o mașină, este supărat că poliția locală nu mai are cu ce să 
patruleze. 
        Dl.ION Gabriel – canalizarea ce s-a mai făcut? 
        Dl.Primar-  urmează să invităm moștenitorii să le facem propunere pentru soluționarea 
situație. 
        Dl.LUCA – adresează aceiași întrebare – vis-à-vis de faptul dacă s-a încasat s-au nu  pentru 
islazul Cornești, pentru că ciobanii au stat acolo și a stricat și terenurile oamenilor. 
       Secretarul general solicită să i se permită să i-a cuvântul și reamintește domnilor consilieri  
prevederile art. 225 alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare cu privire la obligativitatea prezentării Consiliului local a unui raport de 
activitate , raport ce va fi făcut public prin grija secretarului general, deasemenea și domului 
primar . 
          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, 
                   Florin GHEORGHE                                                         Gheorghiţa STAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


