
ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL CORNEȘTI  

 

HOTĂRÂRE 

N.1 din 13.01.2021 

privind alegerea Viceprimarului comunei Cornești , judeţul Dâmbovița 

 

            CONSILIUL LOCAL CORNESTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA. 

Având în vedere: 

- Ordinul Prefectului – Județului Dâmbovița  nr.631/30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii 

condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Cornești, județul Dâmbovita; 

-Incheierea nr.4021/23.10.2020 pronunțată de Judecătoriei Târgoviște în dosarul nr. 8354/315/ 

2020 privind validarea mandatelor supleanților  în  Consiliul Local Cornești; 

- Prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art. 40 -42, art.46  din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.152 alin. (2)-(3) alin. (6)-(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019  

privind Codul Administrativ,cu modificările  și completările ulterioare; 

- prevederile art.32 alin.(2)lit.b și art. 52 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului local al comunei Cornesti, județul Dâmbovița aprobat prin Hotărârea nr.49/31.10.2019; 

-prevederile art. 5 lit. f și lit.cc, art.129 alin.(2) lit.a , alin.(3)lit.b, art. 137 alin. (1),  art. 148 alin. 

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

alin.(1) lit.”a” și lit.”e”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul 

Administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 13617/30.12.2020 inițiat de primarul comunei Cornești; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat sub nr. 13618/30.12.2020; 

- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Corneşti înregistrat sub 

nr.13652/31.12.2020;                          

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ; 

           În temeiul art.139 alin.(1) alin.(3) lit.i și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

 

           CONSILIUL LOCAL CORNESTI, adoptă prezenta hotărârea: 

 

         Art.1. Se alege în funcţia de viceprimar al comunei Cornești , judeţul Dâmbovița  domnul 

IONIȚĂ GHEORGHE- consilier local  din partea Partidului Național Liberal .   

            

         Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general al comunei Corneşti, 

Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa, primarului comunei ,persoanei nominalizate la art.1 şi 

va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet 

www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității 

deliberative” . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

     Gheorghe IONIȚĂ                                              SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                       Gheorghiţa STAN 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 13.01.2021 cu un număr de 9 voturi pentru,voturi împotrivă 6 

abţineri - din totalul de 15 consilieri în funcție . 

http://www.comunacornesti.ro/

