
 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

  COMUNA CORNEŞTI                                                                               Nr.45/25.10.2022 

          P R I M A R 

 

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

Privind eliberarea din funcția de viceprimar al comunei Cornești a domnului IONIȚĂ Gheorghe 

și declararea vacantă a funcției de viceprimar 

 

PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 

 

 Având în vedere:   

-prevederile art. 5 lit. f și lit.cc, art.129 alin.(2) lit.a ,  art. 137 alin. (1),  art. 148 alin. (2), art.152 

alin. (5)-(6) , art.197 alin.(1) alin.(2) alin.(4), art.198 alin.(1) și alin.(2), art.200, art.240 alin. (1), 

art.243 alin.(1) lit.”a” și lit.”e”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind 

Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

- Prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art. 40 -42, art.46 , 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. 38 din 22.06.2021 privind aprobarea  Regulamentului 

de organizare și funcționare  al Consiliului local al comunei Cornești, judeţul Dâmboviţa;  

- Hotărârea Consiliului Local Cornești nr.1 din 13.01.2020 privind alegerea Viceprimarului 

comunei Cornești , judeţul Dâmbovița; 

           În temeiul art.136 alin.(1), art.139 alin.(1) alin.(3) lit.”i” alin.(4) și art. 196 alin. (1) lit. (a) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul Administrativ,cu modificările 

și completările ulterioare, 

 

PROPUNE: 

        Art.1.Eliberarea din funcția de viceprimar al comunei Cornești județul Dâmbovița a 

domnului IONIȚĂ Gheorghe. 

        Art.2.La data intrării în vigoare a hotărârii se declară vacantă funcţia de viceprimar al 

comunei Cornești, judeţul Dâmboviţa. 

         Art.3. Orice altă prevedere contrară prezentei îşi încetează aplicabilitatea. 

        Art.4. Hotărârea poate fi atacată în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 

554/2001 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare . 

        Art.5.Hotărârea va fi comunicată de secretarul general al comunei Corneşti, Instituţiei 

Prefectului- judeţul Dâmboviţa, primarului comunei, persoanei prevăzută la art.1 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” . 

 

 

              INIȚIATOR,                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE       

            Radu STANCU                                                                 SECRETAR GENERAL,  

Gheorghiţa STAN 

 

 

 

                     

CORNEŞTI  25.10.2022 

 
 
 

 

http://www.comunacornesti.ro/


R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

  COMUNA CORNEŞTI                                                                               Nr.12647/25.10.2022 

          P R I M A R 

 

 REFERAT DE APROBARE  

La proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcția de viceprimar al comunei Cornești a 

domnului IONIȚĂ Gheorghe și declararea vacantă a funcției de viceprimar 

 

            Având în vedere  respingerea  proiectului de hotărăre nr.38/25.08.2022 privind eliberarea 

din funcția de viceprimar al comunei Cornești a domnului IONIȚĂ Gheorghe și declararea 

vacantă a funcției de viceprimar în ședința ordinară a Consiliului local Cornești din data de 

12.09.2022, existente  în continuare a disensiunilor create de dl.viceprimar prin denaturarea 

adevărului, neimplicarea și lipsa de acțiune în soluționarea problemelor de inters local m-au  

determinat să inițiez un nou proiect de hotărâre. 

           Reamnintesc evenimentul din data de  27.07.2022 , ora 13 00  când mă aflam în biroul 

unde îmi desfășor activitatea,  și am primit cuvinte jignitoare iar liniștea și ordinea în cadrul 

instituției a fost tulburată de dl.Viceprimar care a intrat în birou țipând și aducându-mi cuvinte 

jignitoare venind amenințător spre mine . 

             A fost rugat să-și păstreze cumpătul însă a ieșit pe hol continuând injuriile . 

            Menționez că nu este la primul incident , acest lucru a s-a mai întâmplat si cu  doamna 

A.L, cetățean al comunei fapt adus în atenția consiliului local de către A.L în ședința  ordinară 

din data de 22.06.2021. 

            In urma celor întâmplat în data de 27.07.2022  m-am simțit ultragiat și amenințat de 

dl.viceprimar Ioniță Gheorghe . 

            Consider că acesta nu reprezintă un comportament demn de o persoană care ocupă o 

funcție de demnitate publică. 

            Domnul Ioniță Gheorghe a dat dovada de necunoaştere a legislaţiei in vigoare, încălcând 

în nenumărate  rânduri datele cu caracter personal. 

            Domnul Ioniță Gheorghe a acţionat abuziv și distorsonar în relaţia cu cetăţenii pe care îi 

reprezintă creând la nivelul comunei o stare de tensiune.   
             Acesta are o atitudine de necunoaştere a poziţiei deţinute, cea  de viceprimar, respectiv 
de subordonare față de primar, acesta având în repetate rânduri o atitudine nepotrivită la adresa 
mea și a unor consilieri din cadrul Consiliului Local al comunei Cornesti.  
             Nu a asigurat sprijin pentru proiectele promovate, a creat disensiuni prin denaturarea 
adevărului fără asumarea răspunderii prin semnătură, în condiţiile în care nu este direct implicat 
ca și atribuție delegată de primar, situaţiile create ridicând astfel un mare semn de întrebare în 
ceea ce priveşte etica profesională față de funcţia publică pe care o exercită . 

             Temeiurile juridce sunt următoarele : 

- prevederile art. 5 lit. f și lit.cc, art.129 alin.(2) lit.a ,  art. 137 alin. (1),  art. 148 alin. (2), art.152 

alin. (5)-(6) , art.197 alin.(1) alin.(2) alin.(4), art.198 alin.(1) și alin.(2), art.200, art.240 alin. (1), 

art.243 alin.(1) lit.”a” și lit.”e”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind 

Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

- Prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art. 40 -42, art.46 , art.80- art.83 

din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            In concluzie , solicit dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre inițiat în forma 

învederată, pe care îl consider necesar și oportun pentru desfășurararea activității normale în 

cadrul instituției și nu în ultimul rând pentru soluționarea problemelor comunității. 

 

                    INIȚIATOR, 

                  Radu STANCU 

 

 

 



 

 

 

 

Nr.12648 din 25 .10.2022 

 

 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

                                                        Incheiat astazi:25.10.2022 

 

 

 

 

              Subsemnata Stan Gheorghita – secretar general comună, astăzi data de mai sus am 

procedat conform prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare la afisarea la sediul 

Primăriei comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa şi în format electronic pe pagina de internet 

www.comunacornesti.ro a următorului proiect de hotărâre : 

               - proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.45/25.10.2022 privind eliberarea din funcția de  

viceprimar al comunei Cornești a domnului IONIȚĂ Gheorghe și declararea vacantă a funcției 

de viceprimar .  

               Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

                                

                                                   

          

 

 

 

SECRETAR GENERAL,      

                                                                                                                    CONSILIER , 
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