
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
PRIMAR 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, 

judeţul Prahova în şedinţa extraordinara 

Primarul comunei Gorgota, judetul Prahova; 
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b) din ORDONANTA DE URGENTA a 

GUVERNULUI nr. 57 clin 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modiflcarile si 

completarile ulterioare; 

DISPUNE: 

Art. 1. - Consiliul Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova este convocat în ziua
de joi, 26.03.2020, orele 16.30 în şedinţă extraordin;.ra, cc va avea loc la sediul 
Primariei comunei Gorgota, satul Gorgota, cornuna Gorgota, judeţul Prahova - Sala de 
Consiliu; 

Art. 2. - Proiectul privind ordinea de zi este confonn anexei care face parte
integranta din prezenta dispozitie; 

Art. 3. - Prezenta dispozitic se comunica, prin grija 
comunei, in termenul prevazut de lege, Prefectului judetului 

secretarului general al
Prahova si se ;iducc la 

cunostinta publica prin publicarc;:i pc pagina de internet la ,Hlrcs,1: 
\vw,v .pri ma riagorgotzi. ro. 

p ���' 
Ionuţ- i

f.
t�_Î-hit�� \

I I : rJ a,_f \ 
. /, 

Gorgota, 
Nr. 55/23.03.2020 
Red/Dact A.D./3ex. 

/( )\ \ I..-� 
Ri 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
in temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 

O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 

SECRETAR GENERAL, 
Anca Dănilă 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
PRIMAR 

ANEXĂ 

la DISPOZIŢIA PRIMARULUI nr. 55/2:�.03.2020 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, 

judeţul Prahova în şedinţa extraordinoro 

PROIECT 
privind ordinea de zi a sedintei extraorclinure din data de 26 martie 2020 

1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 20.02.2020.

2. Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Consiliului Local al comunei Gorgota, jucfetul Prahova aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 58/31.10.2019. lnitiator si rnportor - d-l lonut-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judetul Prahova;

3. Proiect de hotarare privind soluţionarea cererii înregistrată la Primăria Comunei
Gorgota sub nr. 50/28.02.2018. lnitiator si raportor - cl-l lonut-Nicolae Dumitru, primarul

comunei Gorgota, judctul Prahova;

4. Proiect de hotarare privind solu,tionarea cererilor înregistrate la Primăria Comunei
Corgota sub nr. 814/2020 şi nr. 1442/2020. lnitiator si raportor - d-l lonut-Nicolac

Dumitru, primarul comunei Gorgota, juclctul Prahova;

5. Proiect de lwtarare privind modificarea Anexei la Hotârârea Consiliului Local Gorgota
nr. 9/30.01.2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rewltat la
incheierea exercitiului bugetar al anului 2019 si utilizarea in anul 2020 ca sursa de
Jinontare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. lnitiator si raportor - d-l lonut-Nicolac

Dumitru, primarul conrnnei Gorgota, juclctul Prahova;

6. Diverse.
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