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COMUNA CORNEŞTI 

Grupul de consilieri PRO ROMÂNIA 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind filmarea,  înregistrarea audio-video și difuzarea ședințelor Consiliului Local Cornești 

precum și  a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul Local Cornești  

 

         GRUPUL DE CONSILIERI  PRO ROMÂNIA, comuna Cornești, judeţul Dâmboviţa. 

Având în vedere : 

- prevederile art. 15, art.31 alin.(1) și (2), art. 121 alin (1) şi (2)  din Constituţia României, 

republicată; 

- prevederile articolului 4 şi articolului 9 paragraful 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 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, 

- Prevederile art.5 lit.ee, art.129 alin.(2) lit.”a” alin.(14), art.138 alin.2 lit.”c”, art. 140 alin. (1), 

art.211  precum și art.200, art.240 alin.2, art.242 alin. (1) și alin. (5), art.243 alin.(1) lit.”a” lit.”e” 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările 

şi completările ulterioare, 

- Prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu  modificările şi 

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 tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- hotărârea Consiliului Local al comunei Cornești nr. 38/22.06.2021 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare; 

- prevederile art. 1- 2, art. 4 – 7, art.12 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

          În temeiul art.136 alin.(1) –(2), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.”a”  din Ordonanţa de 

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

                                                               SE  P R O P U N E: 

 

          Art.1.(1)- Filmarea,  înregistrarea audio-video și difuzarea ședințelor Consiliului Local 

Cornești precum și  a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul Local Cornești și organizate 

de Primăria comunei Cornești . 

  (2)- Filmarea,  înregistrarea audio-video și difuzarea ședințelor Consiliului Local 

Cornești precum și  a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul Local Cornești se va face de 

către operatori TV acreditați. 

         Art.2.(1)- Pentru îndeplinirea prevederilor art. 1 se va achiziționa servicii de filmarea,  

înregistrarea audio-video și difuzarea ședințelor Consiliului Local Cornești precum și  a 

evenimentelor culturale aprobate de Consiliul Local Cornești . 

                   (2)- Finanțarea servicilor prevăzute la art.1 se va face din bugetul local al comunei 

Cornești. 

         Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii se încredințează primarul 

comunei Cornești prin Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului . 

    Art.4.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 . 
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