
R O MÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă RÂR E 
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimarea bugetului de 

venituri si cheltuieli pentru anii 2021 - 2023 al comunei Gorgota, judetul Prahova 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în 
şedinţa ordinara, în data de 20.02.2020; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 377 /17.01.2020 prezentata de d-nul Ionut-Nicolae Dumitru, 
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea bugetului 
local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli 
pentru anii 2021 -2022 al comunei Gorgota, judetul Prahova; 
-Raportul nr. 378/17.01.2020 întocmit de Biroul economic-financiar al comunei 
Gorgota, judetul Prahova; 
-Avizul de legalitate al secretarului comunei, precum si avizul favorabil al comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judetul Prahova; 

ln conformitate cu prevederile: 
-Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
-Legii nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- H.C.J. nr. 14/20.02.2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a 
fondului la dispoziţia Consiliului Judeţean Prahova pe anul 2020 şi estimări pe anii 
2021-2023; 

Respectand prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a) din ORDONANTA DE URGENTA a 

GUVERNULUI nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrative, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Gorgota, judeţul 
Prahova pe anul 2020, dupa cum urmeaza: 

- mii lei -

Termen Propuneri Extimari Extimari Extimari 
2020 2021 2022 2023 

Venituri 18.435,13 12.883,00 4.957,00 4.985,00 
Cheltuieli 19.782,48 12.883,00 4.957,00 4.985,00 



Art.2. Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2020 cu finantare partiala 
sau integrala de la bugetul local, conform anexei la bugetul de venituri si cheltuieli al 
comunei Gorgota, judetul Prahova; 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
primarul si Biroul economic-financiar al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Gorgota, judetul Prahova; 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului general al 
comunei Gorgota, primarului, Biroului economic-financiar, Prefectului judetului Prahova 
si se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
wwvv.primariagorgota.ro. 

Gorgota, 20.02.2020 
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Contrasemneaza pentru legalitate, 
in temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 

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

Anca Dănilă 

N,. consme,J în funcţie• a 
Nr. consilieri prezenţi 
Nr. voturi pentru 
Nr. voturi contra 

---g.-Nr. abţineri 
* inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 




