
 

 

 

   R O M Â N I A 

JUDETUL DÂMBOVIŢA                                                                  Nr. 48/29.06.2021 

  PRIMARIA CORNEȘTI 

          P R I M A R 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui consilier local responsabil cu afacerile europene 

 

              Primarul comunei Corneşti, judeţul Dâmbovița. 

 Având în vedere: 

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

republicată; 

- prevederile art. 3 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. 1 alin. (2), art. 3, art.5 pct.33 lit.ee, art. 6 – art. 13, art. 75 alin. (1) , art. 84, art. 

85, art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art. 105 alin. (1), art. 110 alin. (1),  art. 129 alin. (1), alin. (2) 

lit. b) coroborat cu alin (4) lit. g) raportat la art. 155 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. h) 

și, art. 139 alin. (1), art. 197 alin. (1) alin. (2) și alin. (4), art. 199 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit. a) 

și lit. e) și art. 583, din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3 alin. (2), art. 31, art. 40-49 și art. 80-83  din Legea nr. 24/2000 privind 

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

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică ; 

        În temeiul art.139 alin.(1), art.196 alin.(1), lit.”a”  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

 

P R O P U N E: 

   Art.1.- Desemnarea doamnei/domnului ______________________, consilier local 

responsabil cu afacerile europene, care să reprezinte comunitatea și să participe la evenimentele 

organizate în cadrul ”Conferinței Viitorul Europei”.               

   Art.2. - Persoana desemnata potrivit art. 1 are următoarele obligații: 

a) să-și însușească și să respecte Carta Conferinței Viitorul Europei; 

b) să participe la evenimentele organizate în cadrul Conferinței Viitorul Europei; 

c) să folosească Platforma Conferinței Viitorul Europei. 

         Art. 3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  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” . 

 

 

INIȚIATOR,                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE       

      Radu STANCU                                                SECRETARULGENERAL AL   COMUNEI,  

Gheorghiţa STAN 

CORNEŞTI   29.06.2021 

 

 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi ___.____.2021, cu un număr de _____voturi 

pentru,voturi împotrivă____,abţineri _____, din totalul de 15 consilieri în funcţie. 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

 

        

 

 

         R O M Â N I A 

JUDETUL DAMBOVIŢA 

  PRIMARIA CORNESTI 

          P R I M A R 

 

 

 

  REFERAT DE APROBARE 

 

 

La proiectul  de   hotarare privind desemnarea unui consilier local responsabil cu afacerile 

europene 

 

 

       Proiectul  de   hotărâre privind desemnarea unui consilier local responsabil cu afacerile 

europene a fost inițiat ca urmare a adresei nr. 13410/07.06.2021 a Consiliului judetean 

Dâmbovița , consilier local care să reprezinte comunitatea și să participe la evenimentele 

organizate în cadrul „Conferinței Viitorul Europei”, care să colaboreze și să aibă un cuvânt de 

spus, cu privire la viitorul Europei prin intermediul unei serii de dezbateri și discuții cu cetățenii 

la nivel local. 

  Conferința Viitorul Europei, prima de acest tip, este un exercițiu democratic paneuropean 

major, care oferă un nou forum public pentru o dezbatere deschisă, incluzivă și transparentă cu 

cetățenii,  cu privire la o serie de priorități și provocări importante și reprezintă inițiativă comună 

a Parlamentului European, Consiliul European și Comisiei Europene. 

  

              Având în vedere: 

- adresa nr. 13410/07.06.2021 a Consiliului judetean Dâmbovița prin care solicită desemnarea 

unui consilier local responsabil cu afacerile europene; 

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

republicată; 

- prevederile art. 3 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. 1 alin. (2), art. 3, art.5 pct.33 lit.ee, art. 6 – art. 13, art. 75 alin. (1) , art. 84, art. 

85, art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art. 105 alin. (1), art. 110 alin. (1),  art. 129 alin. (1), alin. (2) 

lit. b) coroborat cu alin (4) lit. g) raportat la art. 155 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. h) 

și, art. 139 alin. (1), art. 197 alin. (1) alin. (2) și alin. (4), art. 199 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit. a) 

și lit. e) și art. 583, din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de 

hotărârea în forma inițiată care îndeplinește condițiile de necesitate și oportunitate. 

 

 PRIMAR, 
 
 
 
 


