
   R O M Â N I A 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA CORNEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

Nr. 40 din 22.06.2021 
Privind modificarea art.1 din hotărârea Consiliului local nr. 24 din 22.04.2021 

 
        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA. 
Având în vedere: 
- Prevederile art. 120 şi art. 121 ,alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
- Prevederile art. 8 şi art.9 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 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
-Prevederile art.6, art.11 alin.(1)-(4) , art.12 alin.(1) , art.25 din Legii –cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.5 lit.ee, art. 129 alin.2 lit.a alin. (14) ,art.132,  art.140   art. 197 alin. (1) , art.198 
alin.(1) și art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.2 alin.2, art.41 alin(5), art.47 alin.(4), art.50,  art.58, art.59, art.61-64 , art.80-83 
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- hotărârea Consiliului local Cornești nr. 25/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază ce  se 
vor acorda funcționarilor publici și presonalului contractual din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Corneștiși al serviciilor publice locale ; 
- hotărârea Consiliului local Cornești nr. 65/28.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază ce  se 
vor acorda funcționarilor publici și presonalului contractual din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Cornești și al serviciilor publice locale ; 

- hotărârea Consiliului local Cornești nr. 26/22.04.2021 privind modificarea anexei 2 -poziţia 
inspector si poziţia muncitor calificat I din Hotararea Consiliului Local nr.25/31.07.2021 privind 
stabilirea salariilor de baza ce se vor acorda incepand cu data de 01.07.2017 funcţionarilor 
publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Comesti si 
al serviciilor publice locale; 
- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.43/16.06.2021  al Primarului comunei Corneşti; 
- referatul de aprobare nr.7752/16.06.2021  al Primarului comunei Corneşti; 
- raportul de specialitate înregistrat cu nr. 7758/16.06.2021  al compartimentului financiar 
contabilitate  ; 
- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local ; 
          In temeiul art.139 alin.(1 ) , 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 AL COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta  hotărâre:                                   
    

 Art.I. Se aprobă modificarea art.1 din hotărârea nr. 26/22.04.2021 care va avea  
următorul cuprins : 



                  ”Art.1.Incepând cu data de 01.07.2021 se modifică coeficienții  din anexa 2  la 
hotărârea consiliului local 25/31.07.2017  privind stabilirea salariilor de bază ce  se vor acorda 
funcționarilor publici și presonalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Corneștiși al serviciilor publice locale, pentru funcțiile contractuale de  
inspector si muncitor calificat I,  astfel: 
 

FUNCTIA STUDII COEFICIENT 

Inspector M/G 1,72 
Muncitor calificat I  M/G 1,68 

 
        Art.II.Primarul comunei Cornești ,județul Dâmbovița va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate . 
        Art.III.Orice altă prevedere contrară prezentei hotărârii își încetează aplicabilitatea.  
        Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județul Dâmbovița, primarului 
comunei  și va fi adusă la cunoștintă publică prin afișare la sediul și  pe site-ul Primăriei comunei 
Cornești www.comunacornesti.ro. 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 22.06.2021, cu un număr de 13 voturi pentru,voturi 
împotrivă -,abţineri -, din totalul de 15 consilieri în funcție . 
 


