
R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

         CORNEŞTI  

HOTĂRÂRE 

Nr.13 din 29 martie 2020 

privind completarea comisiei de specialitate nr.1-Comisia  pentru programe de dezvoltare 

economico-sociala,buget-finanţe administrarea domeniului public şi privat al comunei , 

agricultură, gospodărie comunala,protecţia mediului , servicii şi comerţ a Consiliului local  

        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,republicată; 

- prevederile  art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

-prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României,adoptat prin Legea nr.287/2009 republicat, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5 lit.cc, art.124- 126, art.129 alin.(1) alin.(2) lit.”a” alin.3 lit.”a” art.139 alin.(3) 

lit.”i”art. 140  alin. (1), art.141, art.197 alin.1-2 alin.4-5, art.199 alin.1-2, art.208, art.243 alin.(1) 

lit.”a” lit.”c”-”e” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2 alin. 2, art.6  alin.3, art.30 alin.1  lit.”c”, art. 40 -42, art.46 ,art.80-83 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr.49/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului local al comunei Cornesti, județul Dâmbovița; 

- Hotărârea nr.12/31.03.2020 privind completarea  Regulamentului de organizare și funcționare 

al Consiliului local al comunei Cornești, judeţul Dâmboviţa; 

- Hotărârea nr.43/20.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local 

al  comunei Cornești, judetul Dâmbovița; 

- Incheierea nr.923/09.03.2021 pronunțată de Judecătoriei Târgoviște în dosarul nr. 

1824/315/2021 privind validarea mandatului supleantului  în  Consiliul Local Cornești; 

- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr21/22.03.2021 iniția de  Primarul comunei Cornești; 

- referatul de aprobare înregistrat cu nr3879/22.03.2021; 

-raportul de specialitate înregistrat cu nr.3966/23.03.2021 al secretarului general al comunei; 

         În temeiul 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 completarea comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Cornești, 

Comisia  pentru programe de dezvoltare economico-sociala,buget-finanţe administrarea 

domeniului public şi privat al comunei , agricultură, gospodărie comunala,protecţia mediului , 

servicii şi comerţ a Consiliului local Cornești judeţul Dâmbovita, pentru mandatul 2020-2024 cu 

dl.BADEA Dragoș-Aurel - consilier local ales pe listele P.N.L. 

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

Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa, primarului comunei 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                                                                                                                     

           Ioana CRUDU                                                            SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                                                                                                             

                                                                                                                  Gheorghiţa STAN      

                   

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 29.03.2021, cu un număr de 15 voturi pentru,voturi 

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

http://www.comunacornesti.ro/

