
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                                                                  Nr.61 din 24.08.2021 

COMUNA CORNEŞTI  

PRIMAR 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

 

pentru validarea dispoziţiei primarului comunei nr.202/23.08.2021 privind rectificarea bugetului 

local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în trimestrul III pentru anul 2021 

 

            Primarul Comunei CORNEŞTI , judeţul 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. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;  

- Prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c” 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 nr.19 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului local pentru anul 

2021; 

-dispoziţia primarului comunei nr.202/23.08.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei 

Corneşti, judeţul Dâmboviţa în trimestrul III pentru anul 2021; 

- 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), art 242 alin. (1) și alin. (5), art.243 alin.(1) lit.”a” 

lit.”c”-”e” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ  cu 

modificările și completările ulterioare, 

             În temeiul art.136, alin.(1)-(2), art.139 alin.(1) şi alin.(3) lit.” a”, coroborat cu art.196, 

alin.(1) lit.”a” Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, 

                                                                      PROPUNE: 

    

            Art.1.Validarea dispoziției primarului comunei nr.202/23.08.2021 privind rectificarea 

bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în trimestrul III pentru anul 2021, anexă 

la prezentul proiect de hotărâre. 

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

Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa ,Compartimentului financiar contabilitate și 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” . 

                    INITIATOR,                                                                          AVIZAT  

                  Radu STANCU                                                        PENTRU LEGALITATE                                                                                                                               

                                                                                              SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                                                                                                             

                                                                                                           Gheorghiţa STAN                             

CORNEŞTI 24.08.2021  

  

http://www.comunacornesti.ro/


         

 

 

    R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

  COMUNA CORNEŞTI Nr.10505 din 24.08.2021 

          P R I M A R 

                

REFERAT DE APROBARE 

 

 La proiectul de hotărâre pentru validarea dispoziţiei primarului comunei nr.202/23.08.2021 

privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în trimestrul III 

pentru anul 2021 

 

          Prin proiectul de hotărâre iniţiat propun  validarea dispoziţiei primarului comunei nr. 

202/23.08.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în  

trimestrul III pentru anul 2021,având în vedere  atributii principale ale consiliului local în 

conform prevederilor 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 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ care prevede: 

”Art.129, (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 

   b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau 

municipiului;………………………………………………………………………………………………… 

4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

   a) aproba, la propunerea primarului, bugetul unitatii administrativ-teritoriale, virarile de 

credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar; 

corobort cu ”art.155 (1) Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii: 

  ………………………………………………………………………………………………………………… 

   c) atributii referitoare la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale; 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:……………………………….. 

   b) intocmeste proiectul bugetului unitatii administrativ-teritoriale si contul de incheiere a 

exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local, in conditiile si la termenele 

prevazute de lege; 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Deasemenea art.34 (2) din legea nr. 273/2006 prevede .” Din bugetul de stat, din sume defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat, precum si prin bugetele unor ordonatori principali de 

credite ai acestuia ori din alte bugete se pot aloca, pe baza de contract de finantare, resurse 

financiare catre bugetele locale pentru finantarea integrala sau partiala a unor proiecte de 

dezvoltare sau sociale de interes national, judetean ori local. Stabilirea proiectelor si a 

unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare se face pe baza criteriilor propuse 

de fiecare ordonator principal de credite al bugetului de stat si aprobate prin hotarare a 

Guvernului 

……………………………………………………………………………………………………… 

"Art. 82. – (1) Cu sumele aprobate prin hotarare a Guvernului, din fondurile de rezerva 

bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, precum si cu alte sume alocate de la bugetul 

de stat sau retrase prin acte normative se majoreaza, respectiv se diminueaza bugetele locale 

prin dispozitie a autoritatii executive, potrivit legii, urmand ca la prima sedinta a autoritatii 

deliberative sa se valideze modificarile respective."  

 

          Temeiurile juridice al proiectului de hotărâre fiind : 

- 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.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;  



 

 

- Prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c” 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.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, 

          Astfel, având în vedere încasarea sumei de 22932 de la OCPI Dâmbovița din bugetul 

ANCPI reprezentând finanțarea pentru lucrări de cadastru conform contractului nr. 13626/ 

17.12.2019 pentru înregistrarea sistematică din cadrul, Programului național de cadastru și carte 

funciară se s-a impus rectificarea bugetului local părin dispoziția nr.202/23.08.2021 ”urmand ca 

la prima sedinta a autoritatii deliberative sa se valideze modificarile respective.” 

 

            Din aceste considerente am iniţiat proiectul de hotărâre menționat şi vă propun adoptarea 

proiectului de hotărâre în forma iniţiată care îndeplineşte condiţia de necessitate , oportunitate 

și legalitate . 

 

 

                                                                                                 PRIMAR, 

 

 

                                                                                             Radu STANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


