
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind utilizarea excedcnlului anual al h119etu/ui loco/ rezu/urt la incheierea exercitiu/ui bugetar al 

an11l11i 2019 si 11tilizarea in anul 2020 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiu11ii de dezvoltare 

Consiliul Local a l  Unităţii Administrativ•Teritoriale - Gorgota, întrunit în 

şedinţa ordinara, în data de 30 ianuarie 2020; 

Având în vedere: 
·Referatul de aprobare nr .  ·1-72/22.01.2020 prezentat ele dl. lonuţ·Nicolae Dumitru, primarul 
comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune utilizarea excedentului anual al bugetului 
local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019 si utilizarea in anul 2020 ca sursa 
ele finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare; 
·Raportul nr .  173/22.0:1.2020 întocmit de Biroul cconomic·financiar din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Gorgota, judetul Prahova; 
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum si avizele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local Gorgota; 

fn conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. ( 4), lit. a) si 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; 

Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exertitiului bugetar al anului 2019 si utilizarea in anul 2020 ca sursa de finantarc a 

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 

Art.Z. Se aprobă LIST/1 obiectivelor de investitii care se finantateaza din excedentul anual 
al  bugetului local rezultat la încheierea exerciliului bugetar al anului 2019 si utilizarea in anul 
2020 in sectiuneu de dezvollare, conform anexei la prezenta hota rare. 

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



Art.4. Prezenta hotărâre va n comunicată, prin grija secretarului general al comunei 
GorgoLa, primarului, Biroului economic-financiar, Prefectului judetului Prahova !-.i se L :Iun �a 
cunosti nta pubh:a prin; ublicare- pe p ;igi11a rt, '.-, Lernel 1 ,! • _:-. : • JW'N.primari�gor !Ol<l.ro. 

PREŞEDTNTE D 
Val " 

Go1·gota, 30.(Jt.2020 
Nr. -i 

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

Contrascmneaza pentru legalitate, 
in temeiul art 243 alin. (1). fit. a) din 

O.lJ.(;. nr. 57 /2019 privind Codul adminislrutiv 
SECRETAR GENERAL, 

Anca Oănilă 

Nr. consilieri în ftlncţie*

Zfoi

/ J 
Nr. consilieri prezenţi 7 
Nr. voturi pentru __ 
Nr. voturi contra _l2__ 
Nr. -1bţincrî _2_ 

* inclusiv Viceprimaml comunei Gorgota 



ROMÂN�-
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

-- ---- ---- ---- -----

Anexa la H.C.L. nr. 9/30.0-1.2020 

LISTA 

obiectivelor de i11vestitii care se fimmtateCJza din exceclenwl anual al IH19etului loco/ rezultat la 
încheierea exercitwlui bug<'lar al emului 2019 si utilizare" in 011u/ 2020 in sect1unea de dC'zvoltore 

Lei-

�- --.------D-e_n_u m-i 
r-·e o_b_

i
_ec-t

i
-v-dc_ i

_n_vc_s_ti_tii _____ ,----Su-ma_a_p-ro b-a-ta
_

s
_

p-re 

1-c_T_t--+---------____________________ fi nan tare 
1 Modernizare infrastructura rutiera 297225.20 

7 
---- - - ---- -- --- - - -- ---- -- --- ----

2 Construire Gra<l1nita cu program prelungit Poenarii 76811.91 
______ Apostoli 

3 Extindere retea de canalizare in comuna Gor oca 400000.00 
•!--...:...--.---

4 _____ Modernizare (amin Cultural Potigi_·a_fu ____ -+ _____ 7_3,309.80 
5 Amenajare trotuare, parcari si rigole betonate pentru 500000.00 

__ -+-___ scurgerea apei in comuna Gorgota - etapa 2 ______ ---------1 

Total 1347 346.91 ,___ _ _,_ _________ _ 

PREŞEDINTE DE ŞED1 
Valentin Drag, c:i 

Contrascmncaza pentru legalitate, 
in terneiul art. 213 alin. {l}. liL a) din 

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

Anca Dănilă 




