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

H O T Ă R Â R E 
Nr. 36 din 22.06.2021 

privind desemnarea domnului Radu STANCU- primarul comunei  Corneşti , judeţul Dâmboviţa , 
reprezentant al unității administrativ-teritoriale în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ogoarele 
Vlăsiei 
        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA. 
         Având în vedere: 
- Prevederile art. 15 alin. (2), art .56, art.120 alin. (1), art. 121 alin.(1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) 
din Constituţia României, republicată; 
- Prevederile art. 4 şi art. 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locate, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- Prevederile art.5 lit.ee, art. 129 alin. (14) , art.132, 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 Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociațiii și fundații cu modificările și 
completările ulterioare ;  
- prevederile art.2 alin.2, art.41, art.50, art.62, art.80-83  din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului local Cornești nr. 19/26.04.2016 privind asocierea comunei Cornești cu 
comunele : comuna Butimanu, Cojasca, Ciolpani, Finta, Niculești, Poiernarii Burchii și alți în 
vederea constituirii parteneriatului privat-public ”GAL-OGOARELE VLĂSIEI”; 
- Adresa Asociației Grupul de Acțiune Locală”Ogoarele Vlăsiei”” cu nr736/07.05.2021  înregistrată 
la Primăria comunei Cornești la nr.6233 /07.05.2020; 
- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.41/08.06.2021  al Primarului comunei Corneşti; 
- referatul de aprobare nr.7422/08.06.2021  al Primarului comunei Corneşti; 
- raportul de specialitate înregistrat cu nr. 7718/14.06.2021 al secretarului general al comunei; 
- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local ; 
         În temeiul art.139 alin. (1) art. 196 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.1. Se aprobă desemnarea domnului Radu STANCU - primarul comunei Cornești  
reprezentant al unității administrativ-teritoriale CORNEȘTI, județul Dâmbovița în cadrul 
ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ”OGOARELE VLĂSIEI”. 
        Art.2. Primarului comunei Corneşti are obligaţia de a duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
        Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general al comunei Instituţiei 
Prefectului judeţul Dâmboviţa ,primarului comunei, Asociației Grupul de Acțiune 
Locală”Ogoarele Vlăsiei” și va fi adusă la cunoştiintă publică  prin afişare la sediul consiliului 
local şi prin afişare la adresa www.comunacornesti.ro. 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ  DE LEGALITATE                                                          
                       Aurel-Dragoș BADEA                                     SECRETAR GENERAL,                               
               Gheorghița STAN 
 
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 . 


