
Nr.42 din 03.01.2023 

 

ANUNȚ 

 

 In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare, prevederile legea nr.368/2022 -legea bugetului de stat 

pentru anul 2023 se aduce la cunoștiință că a fost inițiat  următorul proiect de hotărâre : 

- Proiect de hotărâre nr. 1 din 03.01.2023 privind aprobarea bugetului local 

pentru anul 2023. 
            Proiectul de hotărâre urmează să fie supus aprobării în sedința ordinară a Consiliului 

local din luna februarie 2023 ,  ce se va desfășura la Școala Gimnazială Cornești. 

      Persoanele fizice și juridice pot depune propuneri , sugestii sau opinii cu valoare de  
recomandare cu privire la conţinutul actului normativ sus menționat  în termen de 15 zile de la 

data afișării la  Compartimentul registratură , relații cu publicul și arhivă . 
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii 

cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele 
din proiectul de hotărâre, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. 

             Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate şi 

transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice:Gheorghița STAN. 
             Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o 

formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local. 
Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretarul 

general al comunei . 

          Proiectul de hotărâre însoțit de  materialele de prezentare și motivare pot fi consultate în 

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

LOCAL. 

 

 

 PRIMAR  ,                                      SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI , 

 Radu STANCU Gheorghița STAN 

 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

Incheiat astazi:03.01.2023 

                   In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a prevederilor art.39,alin.(3) din Legea 

nr. 273/2006 legea finanțelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare ,astăzi data 

de mai sus am procedat la afisarea la sediul Primăriei comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa, și la 

adresa wwwcomunacornesti.ro – Monitorul oficial a următorului proiect: 

- Proiect de hotărâre nr. 1 din 03.01.2023 privind aprobarea bugetului local pentru anul  

2023 și a anunțului  privind dezbaterea publică a proiectului de hotarare. 

             Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
                                                                                          

                       SECRETAR GENERAL  COMUNA,                                     CONSILIER , 

                              Gheorghita STAN                                                            Elena CHIRIȚĂ 

http://www.comunacornesti.ro/

