
                 R O M Â N I A 

       JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

                C O R N E Ş T I 

 

H O T ĂR Â R E 

NR.32 din 26 AUGUST 2020 

 

privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a 

bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.II / 2020 

 

         CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 

          Având în vedere: 

          - proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.7961/05.08.2020 inițiat de primarul comunei 

Cornești; 

          - referatul de aprobare înregistrat cu nr. 7961/05.08.2020 al  primarului comunei Cornești;  

          - raportul înregistrat cu nr. 8020/06.08.2020 al Compartimentului financiar contabilitate 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti; 

          - prevederile art.15,alin.(2) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția 

României, modificată și completată prin  legea de revizuire a Constituției României  

nr.429/2003;     

           - prevederile art.3, art.4 din Legea nr.199/1997 pentru  ratificarea  Cartei 

europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985  ;  
           - prevederile art.7 alin.2, din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu 

modificările si completările ulterioare; 
           - prevederile art.11,alin.(2) , art. 49 alin. (12) și (13) și art. 73 alin. (3), din Legea nr.273/ 

2006  privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

           - prevederile legii nr. 5/2020 -legea bugetului de stat pentru anul 2020; 

          - hotărârea Consiliului local Cornești nr.4/24.02.2020 privind aprobarea bugetului local 
pentru anul 2020;                                       
           -hotărârea Consiliului local Cornești nr. 13/31.03.2020  pentru  validarea dispoziţiei 

nr.86/25.03.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în 

trimestrul I pentru anul 2020; 

           - hotărârea Consiliului local Cornești nr. 17/29.04.2020  privind rectificarea bugetului 
local; 

           - hotărârea Consiliului local Cornești nr.27 din 29 iulie 2020 privind aprobarea execuției 

bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei  

Cornești  pentru trim.I / 2020; 
           - prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

          -prevederile art.2,alin.2,art.41,art.50,art.62 din Legea nr.24/2000 privind normele de  

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

           - avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;            
           - Prevederile art.1,alin.(2) ,art.3,art.5,lit.cc art.88,art.95 alin.(2),art.96,art.98,art.105, alin. 

(1), art. 123, alin. (1) şi alin. (4), art. 129, alin. (1) şi alin. (2), lit.”b” coroborat  cu alin. (4), lit.„ 



a”, raportat la art.155 ,alin.(1),lit.c, alin.4, lit.b, art. 140, alin. (1),  art.197, alin.1-2, alin.4-5, 

art.199 alin.1-2,art.240, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ ,cu modificările și completările ulterioare, 

 

         În temeiul art.139,alin.(1) şi alin.(3),lit.” a”, coroborat cu art.196, alin.(1), lit.”a” Ordonanţa  

de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

           
 

          CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI,  adoptă prezenta hotărâre : 

 

 

         Art.1.- Se aprobă  execuția bugetară pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare 

a bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.II / 2020, conform anexelor 1-2, care fac parte 

integrantă din prezenta. 

         Art.2.- Hotărârea să fie dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentul  

financiar –contabilitate. 

         Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general al comunei Corneşti, 

Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa, primarului comunei, Compartimentului contabilitate – 

financiar 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                                                                                                                    

     Marin GHINEA                                               SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                       Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 26.08.2020, cu un număr de  14 voturi pentru,voturi 

împotrivă____,abţineri _____, din totalul de 15 consilieri 

 

http://www.comunacornesti.ro/
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