
 ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
COMUNA CORNEŞTI 

PRIMAR 

 

D I S P O Z I Ţ I E  

Nr. 53 din 03 februarie  2022 

 

privind convocarea Consiliului Local Corneşti în şedinţă ordinară  
 

           PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI ,JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 

           Având în vedere ; 
             - prevederile art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 

           - prevederile art. 3, art. 4 și art.6 paragraful 1 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 Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 22.06.2021 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Cornești; 

           - prevederile art.133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(1) lit.,,a,, alin. (3) lit.a și   alin. (5), art. 135 

alin.(1) alin.(3)- (4), art.138 alin.(12), art.155 alin.(1) lit.,,b,, coroborat cu alin. (3) lit. b), art. 197 

alin. (1) și alin. (4), art. 198 alin. (1)-(2), art.200, art. 240 alin. (1), art. 243 alin.(1) lit.(e) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare . 

            In temeiul art.196 alin.(1) lit.,,b,, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. 

 

           PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI emite prezenta dispoziţie: 

 

 

          Art.l. Se convoacă Consiliului Local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în şedinţă  

ordinară pentru data de 09.02.2022, orele 15 00 la ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTI, sedința 

se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali ,  proiectul ordinii de zi fiind cel 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta. 
          Art.2.(1) Proiectul de hotărâre , referatul de aprobare al acestuia, precum și alte 

documente de prezentare și de motivare sunt puse la dispoziția consilierilor locali pe suport de 

hârtie la sediul Consiliului Local sau în format electronic. 

                    (2) Consilierii locali pot formula și depune amendamente de fond sau de formă 

asupra proiectului de hotărâre. 

          Art.3. Prezenta dispoziție va fi comunicată de secretarul general al comunei  Institutiei 

Prefectului, județul Dâmbovița și va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format 

electronic pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, 

subeticheta  ”Dispozițiile autorității executive” . 

 

 

                                   PRIMAR ,                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                            Radu STANCU                                        SECRETAR GENERAL   

                                                                                                  Gheorghița STAN 

                                                                                        

http://www.comunacornesti.ro/


         

                   

                                                                                           ANEXĂ 

 

La dispoziția nr.53 din 03.02.2022 

 

 

PROIECT ORDINE DE ZI AL SEDINȚEI ORDINARE  A CONSILIULUI LOCAL 

CORNEȘTI DIN DATA DE 09.02.2022, orele 15 00 : 

 

      1.- Proiect de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă lucrările 

sedințelor Consiliului local în perioada februarie 2022-aprilie 2022- iniţiator primar Radu 

STANCU; 

       - Aviz consultativ : comisia nr.1,comisia nr.2. 

     2 .- proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 - iniţiator primar 

Radu STANCU; 

       - Aviz consultativ : comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3; 

      3.-  proiect de hotărâre privind  initierea procedurii de închiriere a unor suprafeţe de  păşune 

ce aparţin domeniului public al comunei Corneşti crescătorilor de animale persoane fizice sau 

juridice având animale înscrise în RNE pentru anul 2022- iniţiator primar Radu STANCU; 

       - Aviz consultativ : comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3; 

      4.- proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială 

de salubrizare pentru anul 2022- iniţiator primar Radu STANCU; 

       - Aviz consultativ : comisia nr.1,comisia nr.2. 

      5.- proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiție „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public stradal parțial 

pentru satul Cornești, satul Bujoreanca și satul Crivăț în comuna Cornești, județul Dâmbovița” - 

iniţiator primar Radu STANCU; 

        - Aviz consultativ : comisia nr.1,comisia nr.2. 

      6. Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme diverse. 

 

 

REDACTAT: - SECRETAR GENERAL COMUNĂ_________ _________________________   

                            -  COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE ___________________ 

                       - COMPARTIMENT URBANISM_____________________________________ 

                       - COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROIECTE_________________ 

                            - COMPARTIMENT AGRICOL ,FOND FUNCIAR ȘI CADASTRU_________ 

 

 

                                                                                                                                   PRIMAR, 

                                                                                                                               Radu STANCU 

 

 

 

 


