
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

         CORNEŞTI  

HOTĂRÂRE 

Nr.30 din 31.08.2022 

privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale 

bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.II / 2022 

 

              Consiliul local al  comunei Cornești, județul Dâmbovița. 

 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 

si completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(2), art.3, art.5 lit.cc 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. 140 alin. (1),  art.197 alin.1-2 alin.4-5, art.199 

alin.1-2, art.240 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ ,cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile art.11 alin.(2), art. 49 alin. (12) și (13) și art. 73 alin. (3) din Legea nr.273/2006  

 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile legii nr.317/2022 -legea bugetului de stat pentru anul 2022; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin.2, art.41, art.50, art.62, art.80- art.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. 9/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local pentru 

anul 2022; 

- hotărârea Consiliului local Cornești nr. 12 din 31.03.2022 privind aprobarea rectificării 

bugetului local în trim.I pentru anul 2022; 

- hotărârea Consiliului local Cornești nr. 25 din 30.06.2022 privind aprobarea rectificării 

bugetului local în trim.II pentru anul 2022 aprobarea anexei 2 -Lista obiectivelor de investiții pe 

anul 2022 și a  anexei 3 -Programul de investiții publice pe surse de finanțare; 

- proiectul de hotărâre nr. 37/11.08.2022 inițiat de primarul comunei Cornești; 

  - referatul de aprobare înregistrat cu nr. 9687/11.08.2022 al primarului comunei Cornești;  

  - raportul de specialitate înregistrat cu nr. 9770/12.08.2022 al compartimentului financiar 

contabilitate; 

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;                                                                                                         

         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 nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

          CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEȘTI adoptă prezenta  hotărâre: 

 

                 Art.1.Se aprobă execuția bugetară pe secțiunea de funcționare și secțiunea de 

dezvoltare a bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.II/ 2022, conform anexelor 1-2, 

care fac parte integrantă din prezenta. 

 

 

 



 

 

 

          Art.2.- Hotărârea să fie dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentul  

financiar –contabilitate. 

         Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general al comunei Corneşti 

Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa, primarului comunei ,Compartimentului financiar -

contabilitate 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” . 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ 

                     Victor DAN                                                                   SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                  Gheorghița STAN 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 

30/31.08.20221 

Nr. 

crt. Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnatura 

persoanei 

responsabile sa 

efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla  □ 

absoluta  □ calificata2 
31.08.2022   

2 Comunicarea catre primar2) .../.../............   

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) .../.../............   

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) .../.../............   

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   

6 Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa 

caz 
.../.../............   
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