
RO MÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COM UNA GORGOTA 
CONSILIUL LOC AL 

15. PROIECT NR. 1459/23.02.2022

H O T Ă RÂR E 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61/21.11.2019 privind asigurarea 

finan,tării de la bugetul local pentru unele categorii de cheltuieli, care nu se finanţează din 
fonduri externe nerambursabile aferentă obiectivului de investiţii "MODERNIZARE CĂMIN 
CULTURAL - EXTINDERE CORP Cl, DESFIINŢARE ANEXA C2, CONSTRUIRE ÎMPE]MUIRE, 

ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂŢI, BRANŞAMENTE, ŞI ORGANIZARE DE 
ŞANTIER JUDET PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POT/GRAFU" 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale Gorgota, întrunit în şedinţă 

extraordinară de îndată, în data de 28 februarie 2022; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 1461/23.02.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 61/21.11.2019 privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru
unele categorii de cheltuieli, care nu se finanţează din fonduri externe nerambursabile aferentă
obiectivului de investiţii "MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL - EXTINDERE CORP Cl,
DESFIINŢARE ANEXA C2, CONSTRUIRE ÎMPEJMUIRE, ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE,
PARCARE, UTILITĂŢI, BRANŞAMENTE, ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER JUDET PRAHOVA,
COMUNA GORGOTA, SAT POT/GRAFU".
-Raportul nr. 1487 /24.02.2022 întocmit de Compartimentul Urbanism al comunei Gorgota,
judetul Prahova;
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum si avizul favorabil al
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judetul Prahova;
-Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare a Agenţiei pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale din cadrul M.A.D.R. înregistrată la Comuna Gorgota sub nr.
1457 /23.02.2022;

Respectand prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completarile ulterioare, precum şi 
valorile cheltuielilor de capital necesare realizării acestui obiectiv de investiţii, din finanţare 
de la bugetul local, care sunt conforme Devizului general întocmit de S.C. ING PROIECT 
MANAGEMENT S.R.L. 

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 modifică articolul 1 din Hotărârii Consiliului Local nr. 61/21.11.2019 privind 
asigurarea finanţării de la bugetul local pentru unele categorii de cheltuieli, care nu se 



finanţează din fonduri externe nerambursabile aferentă obiectivului de investi,tii 
"MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL - EXTINDERE CORP Cl, DESFIINŢARE ANEXA C2, 
CONSTRUIRE ÎMPEJMUIRE, ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂŢI, 
BRANŞAMENTE, ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER JUDET PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT 
POT/GRAFU", care va avea următorul cuprins: 

,,Se asigură finanţarea de la bugetul local pentru unele categorii de cheltuieli, 
care nu se finanţează din fonduri externe nerambursabile aferentă obiectivului de 
investitii "MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL - EXTINDERE CORP Cl, DESFIINTARE 
ANEXA, C2, CONSTRUIRE ÎMPE]MUIRE, ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE; PARCARE, 
UTILITĂŢI, BRANŞAMENTE, ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER JUDET PRAHOVA, COMUNA 
GORGOTA, SAT POT/GRAFU" în cuantum de 1377395,86 lei, inclusiv T. V.A.,,. 

Art.2. Cu urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. 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.5. 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. 

PRIMAR, 

lonut-Nicolae Dumitru Avizat, 

în temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 
O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 

SECRETAR GENERAL, 

Anca Dănilă 

Proiectul de hotărâre se transmite către: 
- Compartimentul SECRET AR GENERAL în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate cu termen de depunere a acestuia la data de 28.02.2022;
- Comisille C.L. nr. 1, 2, 3 cu termen la data de 28.02.2022.

PRIMAR, 
Ionuţ-Nicolae DUMITRU 

Secretar general, 
Anca Dănilă 




