
RO MÂN I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr. 41/30.09.2021 privind

aprobarea Cererii de finanţare În cadrul Programului naţional de investiţii „Anghel 

Saligny" pentru realizarea obiectivului de investiţii: ,,Reabilitare şi modernizare drumuri 

locale În Comuna Gorgota, judeţul Prahova" 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în 
şedinţă ordinară, în data de 10 februarie 2022; 

Având în vedere: 
-Proiectul de hotărâre nr. 845/04.02.2022 iniţiat de ci-I Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Referatul de aprobare nr. 846/04.02.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr. 41/30.09.2021 privind aprobarea Cererii de finanţare În 
cadrul Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny" pentru realizarea obiectivului de 

investiţii: ,,Reabilitare şi modernizare drumuri locale În Comuna Gorgota, judeţul 
Prahova"; 

-Raportul nr. 84 7 /04.02.2022 întocmit de secretarul general al comunei Gorgota, judetul
Prahova;
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizul favorabil al
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judeţul Prahova;

Tinând seama de prevederile: 
-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national
de investitii „Anghel Saligny";
-art. 6, alin.(l), lit. b) din Ordinul Administraţie Publică nr. 1 333/2021 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel
Saligny", pentru categoriile de investiţii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;
- Adresa nr. 168/26.01.2022 înregistrată la Comuna Gorgota sub nr. 614/27.01.2022 prin
care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, solicită verifcarea mai
multor aspecte, printre care cele cu privire la cererea de finanţare şi la devizul general.

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 completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei - Cererea de finanţare în cadrul 

Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny" pentru realizarea obiectivului de 
investiţii: ,,Reabilitare şi modernizare drumuri locale În Comuna Gorgota, judeţul 

Prahova", conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr. 41/30.09.2022 

rămân neschimbate, act administrativ ce se va republica în mod corespunzător. 
Art.3. Cu urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Biroul economic-financiar şi Compartimentul Urbanism 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 

Contrasemnează pentru legalitate, 
în temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 

O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 
SECRET AR GENERAL, 

Gorgota, 10.02.Z0ZZ 

Nr.8 

Red./Dact. A.D./4 ex. 

Anca Dănilă 

Nr. consilieri în funcţie* __ 
Nr. consilieri prezenţi 
Nr. voturi pentru 
Nr. voturi contra 
Nr. abţineri 

* inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 8/10.02.2022 

Nr. 
Semnatura persoanei 

Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/ AN responsabile sa efectueze 
crt 

procedura 

o 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii') s-a facut cu majoritate o simpla o absoluta o calificata2 

2 Comunicarea catre primar2) 16.02.2022 

3 Comunicarea catre prefectul judetului') 16.02.2022 

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) 16.02.2022 

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual•)+5) 

6 Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice'), dupa caz 16.02.2022 

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 hota rari, 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 ln cel mult 10
zile lucratoare de la data adoptarii ... 
•) Art. 197 alin. (4): ,.Hotararile ... 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): ,.Hotararile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se 
adreseaza." 




