
R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

         CORNEŞTI  

 

 

HOTĂRÂRE      

 Nr.48 din 28.12.2020      

                                 

pentru validarea dispoziţiei primarului comunei nr.278/10.12.2020 privind rectificarea bugetului 

local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în trimestrul IV pentru anul 2020 

 

         Consiliul Local CORNEŞTI al comunei Corneşti, judetul Dâmboviţa. 

         Având în vedere:    

- 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 

și completările ulterioare; 

- prevederile art.19, art.20 alin.(1) lit.”c”,art.34 ,alin.(2) art.49 alin.(1) şi alin.(4), art.82 alin.(1) 

din Legea 273/2006 a finanţelor publice locale  cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;  

- Prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c” din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Prevederile art.1 alin.(2), art.3, art.5  lit.cc, art.87  alin.1-3 alin.5,  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.197 alin.1-2 alin.4-5, art.198 

alin.1-2, art. 140 alin. (1),  art.240 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ  cu modificările și completările ulterioare, 

- hotărârea Consiliului Local Cornești nr.4/24.02.2020 privind aprobarea bugetului local pentru 

anul 2020; 

- dispoziția nr.278/10.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul 

Dâmboviţa în trimestrul IV pentru anul 2020; 

- adresa nr. 79044 09.12.2020 a AJFP Dambovița prin care se comunică suma prevăzută în anexa 

la Hotărâre Guvernului  nr.1044/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara 

la dispozitia  Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 

unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale; 

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Corneşti înregistrat cu nr. 12738/11.12.2020; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Cornești înregistrat cu nr. 12739/11.12.2020; 

- raportul de specialitate înregistrat cu nr. 12837/15.12.2020 al Compartimentului financiar 

contabilitate ; 

-avizele comisiilor de specialitate al Cosniliului local ; 

             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 validarea dispoziției nr.278/10.12.2020 privind rectificarea bugetului  

 

 



 

 

 

 

 

local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în trimestrul IV pentru anul 2020, anexă la 

prezenta hotărâre. 

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

Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa ,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                                                                                                                     

  Gheorghe IONIȚĂ                                                         SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                                                                                                             

                                                                                                          Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 28.12.2020, cu un număr de :______ voturi pentru,voturi 

împotrivă:  - ,abţineri:  - , din totalul de 15 consilieri în funcţie. 

             

 

 

                   

                                             

  

http://www.comunacornesti.ro/
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