R O MÂN I A
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA GORGOTA
CONSILIUL LOCAL

H O TĂRÂRE
privind aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive, sociale şi
educative care se desfăşoară în comuna Gorgota În anul 2022
Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale Gorgota, întrunit în
şedinţă extraordinară de îndată în data de 28 februarie 2022;
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 1415/22.02.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
- Referatul de aprobare nr. 1416/22.02.2022 prezentat de d-nul Ionut-Nicolae Dumitru,
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune principalele manifestări
cultural - artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Gorgota
în anul 2022.
-Raportul nr. 1417/22.02.2022 întocmit de secretarul general al comunei Gorgota,
judeţul Prahova;
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizul favorabil al
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judeţul Prahova;
Luând în considerare prevederile art. 6, pct. 3 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
complatările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă lista principalelor manifestări cultural-artistice, sportive,
sociale şi educative care se desfăşoară in comuna Gorgota in anul 2022, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor
prevăzute la art. 1. se face de la bugetul local al comunei Gorgota secţiunea de
funcţionare capitolul 67.02 -,.Cultură, recreere şi religie".
Art.3. Cu urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Biroul economic-financiar din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Gorgota, judeţul Prahova.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. 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.6. 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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Badea Cornel

Gorgota, 28.02.2022
Nr.13
Red./Dact. A.D./4 ex.

Contrasemnează pentru legalitate,
în temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
SECRETAR GENERAL,
Anca Dănilă

Nr. consilieri în funcţie* ___
Nr. consilieri prezenţi
Nr. voturi pentru
Nr. voturi contra
Nr. abţineri
* inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE AOOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 13/28.02.2022
Semnatura persoanei
Nr.
Data ZZ/LL/AN responsabile sa efectueze
Operatiuni efectuate
Cit
procedura
3
2
1
o
1 Adoptarea hotararii') s-a facut cu majoritate o simpla o absoluta o calificata'
07.03.2022
2 Comunicarea catre primar')
07.03.2022
3 Comunicarea catre prefectul judetului3]
07.03.2022
4 Aducerea la cunostinta publica')+ 5)
5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4 )+ 5)
07.03.2022
6 Hotararea devine obligatorie 6) sau produce efecte juridice'), dupa caz
Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:
1) Art. 139 alin. (1): .,ln exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul
bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul
consilierilor locali in functie."
2) Art. 197 alin. (2): .Hotararile consiliului local se comunica primarului."
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10
zile lucratoare de la data adoptarii ...
') Art. 197 alin. ( 4): ,Jlotararile ... se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al
comunei."
5) Art. 199 alin. ( 1): .Comunicarea hotararilor ... cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5
zile de la data comunicarii oficiale catre prefect."
6) Art. 198 alin. (1): .,Hotararile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica."
7) Art. 199 alin. (2): .. lfotararile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se
adreseaza."

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA GORGOTA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA la H.C.L. nr. 13/28.02.2022
privind principalele manifestări cultural - artistice, sportive, sociale şi educative
care se desfăşoară în comuna Gorgota în anul 2022
Nr.
Denumirea manifestarii
crt.
Ziua Unirii Principatelor Romane
l.
Depuneri de coroane la monumenetele eroilor

2.

3.

4.

5.

6.

„Zilei
Manifestari
dedicate
cultural-artistice
Internationale a Femeii".
Spectacol sustinut de elevi si de ansamblurile
folclorice din comuna.
Ziua Independentei Romaniei, Ziua Europei si
Sfarsitul celui de al -II-iea Razboi Mondial
Ziua Eroilor - lnaltarea Domnului.
Depuneri de coroane la monumetele eroilor.
Dezbateri.
Ziua Internationala a Copilului.
Manifestari dedicate celor mici. Spectacol sustinut de
elevi si de ansamblurile folclorice din comuna.
Concursuri.
- Traditie si
Festivalul
Mestesugarilor
continuitate.
Festivalul Mestesugarilor Gorgota - „ Traditie si

Locul desfasurarii

Monumenetele eroilor

Organizatori

Primaria si Consiliul Local in colaborare cu $coala
Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, comuna
Gorgota.
Scoala Gimnaziala sat Primaria si Consiliul Local in colaborare cu Scoala
comuna Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, comuna
Potigrafu,
Gorgota, Caminul Cultural Gorgota.
Poienarii Apostoli
Scoala Gimnaziala sat Primaria si Consiliul Local în colaborare cu Scoala
comuna Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, comuna
Potigrafu,
Gorgota, Caminul Cultural Gorgota.
Poienarii Apostoli
eroilor. Primaria si Consiliul Local in colaborare cu Scoala
Monumenetele
Cultural Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, comuna
Caminul
Gorgota.
Poienarii Apostoli.
sat
Scoala Gimnaziala
Primaria si Consiliul Local in colaborare cu $coala
comuna Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, comuna
Potigrafu,
Gorgota, Caminul Cultural Gorgota.
Poienarii Apostoli.
Primaria si Consiliul Local
Baza sportiva Potigrafu

7.
8.

continuitate" a fost gândit ca o acţiune culturală atât
pentru comunitate cât şi pentru turişti, un eveniment
care să fie un prilej de comunicare între meşterii
populari, o piaţă de desfacere pentru obiectele de
artizanat, o acţiune care îmbină tradiţia artei
meşteşugului cu cea a portului, a cântecului şi a
dansului popular.
revitalizarea
Scopul
Festival
acestui
este
meşteşugurilor tradiţionale prin transmiterea tehnicii
de lucru publicului interesat
Nunta de aur.
Diplome, premii familiilor care au împlinit 50 de ani
de casatorie.
Ziua educatiei nationale.
Expozitie de desene. Spectacol sustinut de elevi si de
ansamblurile folclorice din comuna. Concursuri.

9.

Ziua Nationala a Romaniei.
Depuneri de coroane. Serbari. Expozitii.

10.

Festivitati dedicate Sarbatorilor de iarna.
Spectacole, colinde, concerte.

11.

Activităţi culturale de promovare a Comunei
Gorgota de către Ansamblul folcloric „Tradiţie şi
continuitate" din comuna Gorgota, judeţul
Prahova.
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Primaria Gorgota
Camin Cultural Poienarii
Apostoli
Scoala Gimnaziala sat
comuna
Potigrafu,
Gorgota, Caminul Cultural
Poienarii Apostoli.
eroilor.
Monumenetele
Cultural
Caminul
Poienarii Apostoli.
Cultural
Caminul
Poienarii Apostoli.
Pe teritoriul ţării.

Primaria si Consiliul Local
Primaria si Consiliul Local in colaborare cu Scoala
Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, comuna
Gorgota.
Primaria si Consiliul Local in colaborare cu Scoala
Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, comuna
Gorgota.
Primaria si Consiliul Local in colaborare cu Scoala
Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, comuna
Gorgota.
Primaria şi Consiliul Local în colaborare cu Şcoala
Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, comuna
Gorgota.

Contrasemnează pentru legalitate,
În temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din
O. U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
SECRETAR GENERAL,
Anca Dănilă

