
R OMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind asocierea Comunei Gorgota cu Judetul Prahova în vederea realizării 

obiectivului de investitii ,,Amenajare trotuare, rigole betonate pentru scurgerea 
apei si podete de acces in comuna Gorgota,judetul Prahova" 

Consiliul L ocal al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în 
şedinţa exlr?orr.inar , în data de 10 august 2020; 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. ,t 709/10.08.2020 privind asocierea Comunei Gorgota cu 
Judetul Prahova în vederea realizării obiectivului de investitii „Amenajare trotuare, 
rigole betonate pentru scurgerea apei si podete de acces in comuna Gorgota, jude tul 
Prahova" prezentat de d-nul Ionuţ - Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul 
Prahova; 
-Raportul nr. 1703/10.08.2020 întocmit de Compartimentul Urbanism al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Gorgota, judetul Prahova; 
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei Gorgota, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judeţul Prahova. 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 110/10.08.2020 privind asocierea judeţului 
Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului 
Prahova pe anul 2020 în vederea realizării unor obiective de interes public. 

În conformitate cu prevederile: 
-Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- art. 129 alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 
5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Art.l. Se aprobă asocierea Comunei Gorgota cu Judetul Prahova în vederea 
realizării obiectivului de investitii „Amenajare trotuare, rigole betonate pentru 
scurgerea apei şi podeţe de acces În comuna Gorgota,judeţul Prahova". 

Ar .2. Pentru realizarea obiectivului de investitii mentionat la art. 1 Constliu! 
Judetean Prahova va p:trticip cu suma de 300. OOO lei, iar comuna Gorgota va p:uticipa 
cu 10% din valoarea alocată de Judeţul Prahova. 

Art.3. Se împuterniceşte dl. Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, 
judeţul Prahova pentru semnarea contractului/actelor adiţionale de asociere. 

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul 
comunei Gorgota, prin Compartimentele de resort. 



Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevede1·ilor Legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art 255 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezenta hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Prahova pentru exercitarea 
controlului de legalitate. 

Art.7. Trasparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi 
persoanele interesate a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, în termenul 
prevăzut de lege, şi se publică, pentru informare, în format electronic în Monitorul 
Oficial Local al Comunei Gorgota, judeţul Prahova. 

Gorgota, 10.08.2020 
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Red./Dact. A.D./4ex 

Contrasemnează pentru legalitate, 

în temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 
O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 

SECRET AR GENERAL, 

Nr. consilieri in functie* 

Nr. consilieri prezenti 

Nr. voturi pentru 

Nr. voturi contra 

Nr. abtineri 

*inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 




