
 

 

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  31.01.2023 

 

        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.3/25.01.2023 şi a invitației înregistrată 

cu nr.813/25.01.2023. 

        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, inivitați dl.Sorin STEFAN –project 

coordinator SC CONPET SA, dl.Victor DINIȚĂ-proiectant al SC CONPET SA și cetățenii: 

Nicolae LUCA 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 Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru an 

anul 2022 în vederea repartizării orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile  

beneficiare de ajutor social ; 

- iniţiator primar Radu STANCU; 

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

 
2.Proiect de hotărâre privind mandatarea specială a reprezentantului comunei Cornești în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” Managementul Integrat al 

Deșeurilor în județul Dâmbovița; 

- iniţiator primar Radu STANCU  

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

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023. 

- iniţiator primar Radu STANCU; 

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

 

4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat,  a devizului general 

actualizat pe surse de finanțare și a devizului general actualizat  rest de executat pentru obiectivul 

de investiţie „Construire sediul administrativ al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat 

prin Programul Național de Dezvoltare Locală; 

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

 

5.- Proiect de hotărâre privind alipirea a două loturi având categoria de folosință curti construcții 

situate în intravilan aparținând domeniului public al comunei Cornești, județul Dâmbovița 

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

 

       6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii terenului în suprafaţă de 3856 mp către SC 

CONPET SA pentru realizarea obiectivului investiţional ’’Studiu de soluție și proiectare pentru 

punerea în siguranță a conductei de 12 ” și 14 ” Cartojani – Ploiești la traversarea pârâului 

Cricovul Dulce”; 

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

7.-  Raport în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap în comuna Corneşti, judetul Dâmboviţa pe semestrul II 2022; 



8.-  Raport privind  activitatea  de soluţionare a petiţiilor conform Ordonanței Guvernului  nr. 

27/2002 si a legii nr. 233/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului  nr. 27/2002  semestrul 

II din anul 2022. 

Dl.Primar face cunoscut retragere de la ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind 

mandatarea specială a reprezentantului comunei Cornești în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară” Managementul Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița. 

      Deasemenea domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu:  

      1. -Proiect de hotărâre nr. 4/10.01.2023 privind  modificarea și completarea Statutului și 

Actului constitutiv al  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă-Canal Constanța”;  

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

      2. - Proiect de hotărâre nr.9/30.01.2023  privind aprobarea proiectului "SISTEM DE 

MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – 

OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU 

DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA"; 

     3.Adresa nr. CCDB/2023-2319/11.01.2023 a CAMEREI DE CONTURI DÂMBOVIȚA; 

     4.Adresa nr. CCDB/2022-102400/28.12.2022 a CAMEREI DE CONTURI DÂMBOVIȚA . 

 

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

alin.(8) precum și pentru punctele propuse suplimentar 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. Constantin Adrian ION ales conform hotărârii nr.  

36/24.11.2022 

        Dl. Constantin Adrian 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. 

        Inainte de a se intra în proiectul ordinii de zi se solicită să se dea cunvântul celor doi 

invitați. 

        Dl.STEFAN – face cunoscut care este scopul prezentării în ședința Consiliului local astfel 

face o scută prezentare a lucrării care urmează să se efectueze la conducta de 12 ” și 14 ” 

Cartojani – Ploiești la traversarea pârâului Cricovul Dulce , obiectiv strategic. 

        Dl.IONIȚĂ – nu se va putea intra cu utilajele pe drumul 307 și 309 să se precizeze pe plan 

drumurile corect . 

        Dl.STEFAN – acest lucru este treaba constructorului care va căuta soluții, acesta dă 

asigurări consiliului local că drumurile vor fi aduse la starea inițială, nu au existat probleme pe 

unde au mai lucrat. 

       Nu mai sunt discuții astfel că invitații se retrag. 

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

Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022 în vederea repartizării orelor de 

muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social 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 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 Planului de 

acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022 în vederea repartizării orelor de muncă 

persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social a fost aprobat cu unanimitate 

de  voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.1/31.01.2023. 

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

bugetului local pentru anul 2023 și se dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului. 

       După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 

       Dl.CRĂCIUN- dorește un raport scris cu câți bani sau plătit și câți bani au plătit către 

canalizare după octombrie 2020. 

        Dorește să se regăsească propunerile la cele 3 capitole bugetare , educație , cultură și 

asistență socială. La ce se referă cheltuielile publice la transport , reparații curente ? 

        Doamna Elena CHIRIȚĂ- la școala , gradiniță  pentru siguranța copiilor  însă se poate să nu 

fie cheltuiți dacă nu va fi nevoie . 

       Dl.CRĂCIUN – lucrării ce se pot identifica pe parcurs la domeniul public. 

       Doamna CHIRIȚĂ- pentru iluminat cheltuieli cu nacela . 

       Dl.CRĂCIUN – ce înseamnă 10000 lei la alte cheltuieli pentru funcționare ? 

       Doamna CHIRIȚĂ – achiziționare de becuri, fire etc.. 

       Dl.CRĂCIUN – ce este executare silită, pentru  gunoi ? 

       Doamna CHIRIȚĂ – în afară de dosarul de executare pentru cheltuieli gunoi este și dosarul 

cu SC BELO și două dosare nefinalizate pentru drumuri și pentru că nu știm ce se va întâmpla au 

fost prevăzute sume, au fost prevăzute sume și pentru dosar școală. 

       Dl.CRĂCIUN- bugetul este bine structurat. 

       Dl.Primar – a trebuit să plătească bani  pentru a nu se mai plăti cheltuieli de executare către 

SC CONII , a apelat la Consiliul local să acționăm în instanță și doar dumnealui și-a asumat.  

       Dl.BURLACU – pentru acțiunea în instanță trebuia să se facă tabel cu semnături. 

       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 bugetului local 

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

hotărârea nr.2/31.01.2023. 

      Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Devizului general actualizat,  a devizului general actualizat pe surse de finanțare și a devizului 

general actualizat  rest de executat pentru obiectivul de investiţie „Construire sediul administrativ 

al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 

și se dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului. 

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

specialitate după care se solicită înscrieri la cuvânt.      

       Dl.PUȚARU- când se finalizarea proiectului ?  

       Dl.Primar – se lucrează, crede că va mai dura 2-3 luni . 

       Dl.Adrian ION- s-a spus ca va fi gata în august 2022. 

       Dl.Primar – au fost sistate  lucrările o perioadă. 

       Dl.IONIȚĂ – cine amenajează parcarea? 

       Dl.Primar – parcarea va trebui făcută de noi, în funcție de bani . 

       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,  a devizului general actualizat pe surse de finanțare și a devizului general actualizat  

rest de executat pentru obiectivul de investiţie „Construire sediul administrativ al comunei 

Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul Național de Dezvoltare Locală și a fost 

aprobat cu unanimitate de  voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.3/ 

31.01.2023. 

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alipirea a două  



loturi având categoria de folosință curti construcții situate în intravilan aparținând domeniului  

public al comunei 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. 

        DL. ȘERBAN- au fost făcute măsuratori pentru cămin nou . 

        Dl.Primar – după alipire și intabulare se va emite autorizația de construire pentru începerea 

lucrărilor pentru că s-au obținut toate avizele și se va începe lucrarea. 

        Dl.Adrian ION -ședința trecută a-ți spus că a fost scoasă la licitație și nu s-a înscris nimeni. 

       Dl.Primar – nu a spus că a fost scoasă, a spus că dacă nu ai finanțare se poate aplica clauza 

suspensivă. 

        Dl.BURLACU – cu căminul ce se întâmplă , nu se face nimic? 

        Dl.Primar- nu are legătură cu ce vrem să facem , este vorba de terenul din față. 

        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 alipirea a două loturi având  

categoria de folosință curti construcții situate în intravilan aparținând domeniului public al 

comunei Cornești, județul Dâmbovița a fost aprobat cu unanimitate de  voturi  pentru,  proiectul  

de hotărâre devenind hotărârea nr.4/31.01.2023. 

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

închirierii terenului în suprafaţă de 3856 mp către SC CONPET SA pentru realizarea 

obiectivului investiţional ’’Studiu de soluție și proiectare pentru punerea în siguranță a conductei 

de 12 ” și 14 ” Cartojani – Ploiești la traversarea pârâului Cricovul Dulce”  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 aprobarea închirierii 

terenului în suprafaţă de 3856 mp către SC CONPET SA pentru realizarea obiectivului 

investiţional ’’Studiu de soluție și proiectare pentru punerea în siguranță a conductei de 12 ” și 

14 ” Cartojani – Ploiești la traversarea pârâului Cricovul Dulce” a fost aprobat cu unanimitate de  

voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.5 /31.01.2023. 

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: Raport în baza Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în comuna Corneşti, judetul 

Dâmboviţa pe semestrul II 2022 și se dă cuvântul să-l prezinte doamnei Ileana OPREA. 

        După prezentare se solicită cuvântul de către dl. CRĂCIUN. 

        Dl.CRĂCIUN- au fost acordate vouchere de vacanță ? 

        Doamnei Ileana OPREA- da. 

        Doamna CRUDU – a fost angajat asistent pentru dl.Cornel SANDU ? 

        Dl.Primar – da , când s-a eliberat un loc. 

        Consiliul local a luat act de Raportul în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în comuna Corneşti, judetul Dâmboviţa pe 

semestrul II 2022.  

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: Raport privind  activitatea  de soluţionare a 

petiţiilor conform Ordonanței Guvernului  nr. 27/2002 si a legii nr. 233/2002 privind aprobarea 

Ordonanței Guvernului  nr. 27/2002  semestrul II din anul 2022 și se dă cuvântul să-l prezinte 

doamnei Elena –Camelia DAN. 

        După prezentare nu sunt luări de cuvânt. 



        Consiliul local a luat act de Raportul privind  activitatea  de soluţionare a petiţiilor conform 

Ordonanței Guvernului  nr. 27/2002 si a legii nr. 233/2002 privind aprobarea Ordonanței 

Guvernului  nr. 27/2002  semestrul II din anul 2022.  

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

completarea Statutului și Actului constitutiv al  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”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. 

        Dl.LUCA – cost suplimentar pentru cetățeni. 

        Dl.IONESCU – taxa este mare pentru un pensionar. 

        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  modificarea și completarea 

Statutului și Actului constitutiv al  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă-Canal 

Constanța” a fost aprobat cu unanimitate de  voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind 

hotărârea nr.6 /31.01.2023. 

              Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: Adresa nr. CCDB/2023-2319/11.01.2023 a 

CAMEREI DE CONTURI DÂMBOVIȚA și se dă cuvântul pentru  a o prezenta secretarului 

general . 

              Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: Adresa nr. CCDB/2022-102400/28.12.2022 a 

CAMEREI DE CONTURI DÂMBOVIȚA și se dă cuvântul pentru  a o prezenta secretarului 

general .Urmare a celor două adrese se acordă executivului noi termene pentru a duce la  

îndeplinire măsurile dispuse. 

               Nu sunt întrebări. 

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

proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL 

DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE 

SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA"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 aprobarea proiectului 

"SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL 

DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE 

SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA" a fost aprobat cu unanimitate 

de  voturi  pentru,  proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.7 /31.01.2023. 

           Se solicită înscrieri la cuvânt . 

           Secretarul face cunoscut ca la ordinea de zi nu este prevăzut pct.: Interpelări, întrebări, 

petiții și alte probleme diverse. 
           Mai multi consilieri întreabă de ce . 

           Dl.Primar – s-a gândit că lista pentru astăzi este destul de mare, astfel continuă pentru a 

informa consiliul. 

- În cca. o lună se va da ordin de începere a lucrărilor și urmează să se obțină autorizație  

pentru șanțuri, mai sunt de luat trei avize; 

-   Pentru pod Ungureni s-a finalizat cadastrarea urmează să se mai ia un aviz, proiectul  

este aproape gata și se va lua autorizația de construire; 

- Pentru sala de sport s-au obținut avizele urmează să se depună documentația pentru  

autorizația de construire. 



           Dl.Primar – la întrebarea dlui  IONIȚĂ - se va face o  minimă amenajare la primăria nouă 

iar cea de la sediul vechi se va face cu cea de la dispensarul nou până la dispensarul vechi, acest 

lucru la nivel de discuție, are învedere toată zona, sunt multe lucruri, însă bani puțini. 

          Se vor amenaja locuri de joacă în satele Cătunu , Postârnac iar pentru asfaltare ne vom  

asocia cu Consiliul Județean Dâmbovița. 

Dl. Adrian ION – toate aceste lucruri se vor face în acest an ?! 

           Dl.Primar – da. 

           Dl. Florin GHEORGHE – să se țină cont la amenajarea terenului de faptul că sediul nou 

este situat prea jos. 

          Dl.Primar – pentru Școala Ibrianu – va încerca să inființeze grădiniță cu program prelungit 

cât și la Cornești la sala de sport și bibliotecă . 

          Dl.Puțaru- stațiile de călători. 

          Dl.Primar- stațiile de călători se vor amenaja de către noi . 

          Dl.GHEORGHE Florin – s-a promis pentru copii de la Cătunu , stație pentru că stau în 

ploaie, însă să fie unele de bună calitate – durabile. Doamna POPA Mioara – solicită să știe 

despre canalizare, să se spună. 

          Dl.CRĂCIUN- la sfârșitul anului să prezinte un necesar de achiziții, crede că nu are , să se 

îmbunătățească treaba, are treabă cu canalizarea de 3 ani. 

          Dorește un proiect de hotărâre prin care să se consființească ca pe viitor achizițiile , 

licitațiile și recepțiile să se facă decât cu avizul consiliului local. 

          Solicită pietruirea drumului de la cimitirul adventiștilor la Ibrianu, iar pentru drumurile 

neasfaltate să se pună piatră și astfel se rezolvă problema oamenilor, de ce s-a greșit și nu s-a 

asfaltat    și când s-a băgat gaze …mașina de gunoi nu intra deși se colectează taxe și impozite si 

de la acești oamenii. 

          Dl.STUPARU – se știe când se termină garanția la drumuri ex.str.de la talică? 

          Dl.BURLACU – dorește să întocmească un proiect de hotărâre pentru înființare târg 

săptămânal la Postârnacu și să știe ce documentație trebuie pentru a fi legal. 

           Dl. IONESCU – pe drumul de la Cucu pe cotină nu este gaze , apă .. 

- Să se împrejmuiască curtea școlii, ce facem ? 

Dl.Primar –există o lege în care se prevede că școlile trebuie  să aibă curțile  permanent  

deschise. 

Dl.IONESCU – este de acord ziua, însă noaptea de ce trebuie să fie deschise ?! să se facă  

în regie proprie. 

Dl.Victor DAN – întreabă în numele mai multor cețățeni , dispensarul Cătunu este sub  

incidența centru covid, iar acestia doresc să fie redat pentru medic de familie. 

Dl.primar- cu privire la canalizarea de la Cătunu subliniază că s-a discutat să se facă  

Intabularea, s-a stat pe loc din cauza furtului , intabularea va ieși în 1-2 luni și după se vor aduce 

și elementele lipsă pentru confortul cetățenilor. A cerut oferte de preț urmează să primească , 

furtul a fost strategic, elementele sunt greu de găsit, s-au degradat , trebuie să găsim elemente la 

fel. 

          Pentru dl. CRĂCIUN - există legea achizițiilor publice , de licitații se ocupă angajații 

primăriei . 

         Despre drumul de la cimitir a discutat cu dl.POPA pastorul iar în primăvară se va reabilita, 

Biserica adventistă a venit cu mai multe solicitări pe care le-au discutat și vor fi sprijiniți în tot ce 

dorește , prioritar este și Biserica Postârnac iar sprijinul se va da în funcția de banii care au fost 

alocați. 

          Dl.Primar – asfaltarea se va face în asociere cu Consiliul Județean devizul a fost aprobat 

iar lucrare va începe după ce și Consiliul Județean ia hotărârea. 

         Pentru dl.STUPARU- garanția la drumuri – suntem în litigiu , urmează ca în cel mai scurt 

timp să se facă un deviz. 

         Pentru dl.BURLACU – se va face toate demersurile , urmează să inființeze un târg – gen 

piață săptămânală. 

         Dl.BURLACU - să i se spună ce trebuie să facă și se va ocupa cu tot ce trebuie. 



         Dl.IONESCU – să se facă o colaborare să se achiziționeze teavă, utilaje pentru extinedere 

și să se facă  atât la racordarea la apă cât și la gaze , obligativitatea era a DISTRIGAZULUI să 

extinda conducata. 

          La Postârnac dl.ION Ion a depus cerere pentru gaze și abia anul acesta a primit certificate 

de urbanism . 

          Dl.Primar să vină să-i căutăm cererea și să vedem ce putem face. 

          Dl. IONIȚĂ –oamenii au primit răspuns prin poștă si trebuia să ducă documentația la 

Distrigaz , iar oamenii nu au știut. 

          Dl.Primar – referitor la curtea Școlii – nu se poate face împrejmuire urmează să se vină cu 

utilajele pentru sala de sport, urmând ca după să se facă imprejmuirea. 

          Dl.IONESCU – nu există școală fără curte împrejmuită. 

          Dl.LUCA – nu se poate să nu aibă băncuțe. 

          Dl.Primar – cum sunt  supravegheați copii ?!- la terenul de fotbal a fost ruptă poarta. 

          Dl. STUPARU- profesorul de sport trebuia să-i supravegheze. 

          Dl.Primar – referitor la dispensarul Cătunu – a dat unei persoane să facă evaluarea pentru 

ca spațiul să fie scos la licitație pentru închiriere servicii medicale. 

          Dl GHEORGHE Florin – litigiul s-a încheiat ? sa făcut compensarea de verificat la taxe și 

impozite . 

          Dl.Primar – pentru cămin suntem încă în litigiu. 

          Dl.Adrian ION – în centrul civic să se niveleze cu buldo gropile . 

          Dl.Primar – Poliția locală a pus balize insă acestea au fost date la o parte. 

          Secretarul general solicită să i se permită să i-a cuvântul. Amintește 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, deasemnea si 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 COMUNĂ, 

                 Constantin Adrian ION                                                        Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


