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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 modiftcarile si 
comµletarile ulterioare; 

DISPUNE: 

Art. 1. - Consiliul Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova este convocat în ziua 
ele marţi, 08.09.2020, orele 16.30 în şedinţă extraordinara, care se va desfăşura la 
sediul Primariei comunei Gorgota, satul Gorgota, judeţul Prahova 

Art. 2. - Proiectul privind ordinea ele zi este conform anexei care face parte 
integranta clin prezenta dispozitie; 

Art. 3. - Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija 
comunei, în termenul prevazut de lege, Prefectului judeţului 

secretarului general rd 
Prahova şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin publicarea pc pagina de internet la adresa: 
1.v1,,vw.primari<1gorgota.ro. 
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Gorgota, 
Nr. 99/0 l.0'J.2llZ0 
Rcd/Dact A.D./3cx. 

1 , ,, ., p;-·, .__-2 /J Contrasemneaza pentru legalitate,
� '•;,� 1, ,\\ i' :: � în temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) clin

,...____;_- -:._·__:_� O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 
SECRETAR GENERAL, 

Anca Dănilă 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
PRIMAR 

ANEXĂ 

la DISPOZIŢIA PRIMARULUI nr. 99/01.09.2020 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Cor9ota, 

judeţul Prahova în şedinţa extmorclinoru 

PROIECT 
privind ordinea de zi a sedintci extraordinare din data de 08.09.2020

1. Aprobarea procesului-verbal al seclintei ordinare din data de 27.08.2020.
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei
Gorgota în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calită,tii
-C.E.A.C. din cadrul Şcolii Gimnaziale „ALEXANDRU IOAN CUZA" - P.j., sat Potigrafu,
comuna Gorgota, jude,tul Prahova pentru anul şcolar 2020-2021. lnitiator si raportor - d-l
lonut-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judetul Prahova; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificârii bu9etului local de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Gorgota,jucle,tul Prahova. lnitiator si raportor - d-
1 lonut-Nicolae Dumitru, primc1rul comunei Gorgota, jucletul Prahova; 
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' ✓--,,\ • {/ j Contrasemneaza pentru legalitate,
� '':( :, ,, , �Y,.,, în temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) clin

'· � '� O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
SECRETAR GENERAL, 

Anca Dănilă 
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