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DISPOZIȚIE  

   NR.116 din 22 mai 2020 

 

privind convocarea Consiliului Local Corneşti în şedinţă ordinară 

 
 

           PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI ,JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 

           Având în vedere ; 

           - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 49 din 31.10. 2019 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Cornești cu 

modificările ulterioare ; 

           - prevederile art.133,alin.(1) ,art.134,alin.(1) ,lit.,,a,, alin. (2) și alin. (3) lit. a) și alin. (5) 

art. 135,alin.(1), alin.(3)- (4), art.138,alin.(12), art.155,alin.(1) ,lit.,,b,, coroborat cu alin. (3) lit. 

b), art. 197 alin. (1) și alin. (4), art. 198 alin. (1)-(2)art.200, art. 240 alin. (1) ,art. 243 alin.(1) 

lit.(e) din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ . 

            In temeiul art.196,alin.(1) ,lit.,,b,, din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ . 
 

 

           PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI emite prezenta dispoziţie: 

 

 

           Art.l. Se convoacă Consiliului Local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa,în şedinţă 

ordinară pentru data de 28.05.2020 ,orele 16 00 ,cu participarea fizică a consilierilor locali  la 

sediul Consiliului local , proiectul ordinii de zi fiind cel prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta. 

          Art.2.(1) Proiectele de hotărâri ,referatele de aprobare ale acestora ,precum și alte 

documente de prezentare și de motivare sunt puse la dispoziția consilierilor locali pe suport de 

hârtie la sediul Consiliului Local sau în format electronic. 

                    (2)Consilierii locali pot formula și depune amendamente de fond sau de formă 

asupra proiectelor de hotărâre. 

         Art.3. Prezenta dispoziție va fi comunicată de secretarul general al comunei  Institutiei 

Prefectului, județul Dâmbovița și va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format 

electronic pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, 

subeticheta  ”Dispozițiile autorității executive” . 
  

 

                                   PRIMAR ,                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                            Vasile ŞERBAN                        SECRETARUL GENERAL  AL COMUNEI 

                                                                                         Gheorghița STAN 

                                                                                        

http://www.comunacornesti.ro/


         

                   

                                                                                           ANEXĂ 

 

                                                                                    La dispoziția   nr.116 din 22 mai 2020 

 

 

 

PROIECT ORDINE DE ZI AL SEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL CORNEȘTI 

DIN DATA DE 28.05.2020: 

 

    1.-  proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru 

anul 2019- iniţiator primar Vasile Şerban; 

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

 2.- proiect de hotărâre privind  aprobarea criteriilor și a metodologiei de acordare a ajutoarelor  

de urgență - iniţiator primar Vasile Șerban; 

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

   3.- proiect de hotărâre    privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pentru  

perioada 2020-2024 - iniţiator primar Vasile Şerban; 

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

4. proiect de hotărâre    privind aprobarea investiției ”Extindere conductă de gaze naturale în 

comuna Cornești, judetul Dâmbovița”cu un operator economic  SC R.N.B.INSTAL 

CONSTRUCT SRL prin cofinanțare cu SC DISTRIGAZ SUD-REȚELE SRL 

   5.-Probleme diverse . 
 

 

 

 

 

REDACTAT: - SECRETAR GENERAL COMUNĂ_________ _________________________   

-  COMPARTIMENT AGRICOL,FOND FUNCIAR ȘI CADASTRU_________ 

                            -  COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ____________________________                                      

                            -  COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE ___________________ 

                       - COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROIECTE ________________ 

                                                                                                                                   PRIMAR, 

                                                                                                                               Vasile ȘERBAN 

 

 

 


