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P R O C E S  V E R B A L 

încheiat astazi, 30 septembrie 2021 , orele 16.30, cu prilejul desfãşurãrii, în sala de consiliu 
a Primariei, a şedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Gorgota, judetul Prahova 

 
 

              Şedinţa a fost convocatã de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 
76/24.09.2021. 
            Se face apelul nominal, rezultând cã, la lucrãrile şedinţei, participã  toti 
consilierii alesi in functie. 
            Se face precizarea cã prezenţa d-lor consilieri la lucrãrile şedinţei a fost 
asiguratã prin invitaţie scrisã în care s-a prezentat locul, data, ora desfãşurãrii 
acesteia şi proiectul ordinii de zi. 
            Dupa ce constatã cã şedinţa este legal constituitã, secretarul general al 
comunei declarã deschise lucrãrile acesteia. 
            Se prezintă ordinea de zi, după cum urmează: 
1.  Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de indată din data 
de 24.09.2021. 
2. Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special în 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - A.D.I. „Parteneriatul pentru 
Managementul Deșeurilor Prahova”. Inițiator și raportor – d-l Ionuț-
Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, județul Prahova; 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: ,,Reabilitare și 
modernizare drumuri locale în Comuna Gorgota, județul Prahova’’. 
Inițiator și raportor – d-l Ionuț-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, 
județul Prahova; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare în cadrul  
Programului național de investiții „Anghel Saligny“ pentru realizarea 
obiectivului de investiții: ,,Reabilitare și modernizare drumuri locale în 
Comuna Gorgota, județul Prahova’’. Inițiator și raportor – d-l Ionuț-
Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, județul Prahova; 
5. Diverse. 
 

             Se supune la vot ordinea de zi si se aproba in unamitate. 
            Se dă citire procesului verbal al ședinței extraordinare de indată din 
data de 24.09.2021 care supus votului este aprobat în unanimitate. 
           Se da citire Proiectului de hotărâre  privind acordarea unui mandat 
special în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - A.D.I. „Parteneriatul 
pentru Managementul Deșeurilor Prahova”,  se poartă discuții cu privire la 
situația colectării deșeurilor menajere, este supus votului și aprobat în 
unanimitate.  
           În continuare domnul primar prezintă  indicatorii tehnico-economici 
actualizați pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare și modernizare 
drumuri locale în Comuna Gorgota, județul Prahova’’ , ce fac obiectul  
 
 



 
 
proiectului de hotărâre nr. 2 de pe ordinea de zi, întocmiți pentru punerea 
în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 93/2021. Proiectul este supus votului și 
este aprobat în unanimitate. 
          Deasemenea, aduce la cunoștința domnilor consilieri faptul că prin 
O.U.G. nr. 95/2021 se pot finanța unele categorii de obiective de investiții. 
Drept care a inițiat ultimul proiect de pe ordinea de zi  privind aprobarea 
Cererii de finanțare în cadrul Programului național de investiții 
„Anghel Saligny“ pentru realizarea obiectivului de investiții: ,,Reabilitare 
și modernizare drumuri locale în Comuna Gorgota, județul Prahova’’ 
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 
           
             Pe finalul ședinței se poartă discuții cu privire la fazele de execuție 
ale obiectivelor de investiții aflate în derulare pe raza comunei. 
             Orele 16.30 – președintele de ședință declară închise lucrările ședinței 
ordinare  din data de  30.09.2021. 
 
 
 
           PREŞEDINTE DE SEDINTA,                                       
                      Hornea Gheorghe                                           SECRETAR  GENERAL 
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