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65. PROIECT

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 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modiflcarife si 
compfetarile ulterioare; 

DISPUNE: 

Art. 1. - Consiliul Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova este convocat în ziua 
ele marţi, 05.05.2020, orele 16.30 în şedinţă extraorclinarn, care se va desfăşura on 
- line în grupul privat de lucru al Consiliului Local Gorgota, on - line, prin aplicaţia

. de mesagerie WhatsApp. 

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

Art. 3. - Prezenta clispozitie se comunica, prin grija secretarului general al 
comunei, in termenul prevazut de lege, Prefectului judctului Prahova si se aduce la 
cunostinta publica prin publicarea pc pagina de internet la adresa: 
www.prim.1riagorgot.1.ro. 
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la DISPOZIŢIA PRIMARULUI nr .................... 2020 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, 

judeţul Prahova în şedinţa extraonlinuro 

PROIECT 

ANEXĂ 

privind ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 05.05.2020 

1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 26.03.2020.
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţei pe o perioadei ele 3 luni
(mai - iulie 2020). lnitiator si raportor - d-l lonut-Nicolae Dumitru, primarul comunei

Gorgota, judetul Prahova;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitârii de prelungire a Scrisorii ele Garanţie
nr. 410/17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiatâ de Comuna Corgota în favoarea A.F.I.R.
România, destinatc'i acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,65 lei (50% din 
valoarea eligibilii a proiectului), pentru realizarea investiţiei 11MODERNIZARE
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA,]UDEŢUL PRAI/OVA".
lnitiator si raportor - d-l lonut-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judetul 
Prahova; 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitlirii de prelungire a Scrisorii de Garanţie

nr. 393/10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiatâ de Comuna Corgota în favoarea A.F.I.R.
România, destinatei acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei (40%

din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei 11EXTINDERE REŢELE
DE CANALIZARE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA,JUDEŢUL PRAHOVA",
lnitiator si raportor - d-l lonut-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judetul 
Prahova; 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificârii bugetului local de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Corgota,jude,tul Prahova. lnitiator si raportor - d-l
Ionut-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judetul Prahova;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea finanţc'irii din bugetul local al Comunei Corgota
a unor servicii {internet nelimitat şi tablete gratuite/elev) în vederea asigureirii unei
educaţii digitalizate elevilor Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza" sat Potigrafu,
comuna Corgota,judeţul Prahova.
lnitiator si raportor - ci-I lonut-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judetul
Prahova;
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