
R O MÂNI A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr. 67 /23.12.2019 

privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 
la nivelul V.A. T. Gorgota, jude,tul Prahova 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în şedinţa 
extraordinară, În data de 10 iunie 2020; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. :n58/04-.06.2020 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, 
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr. 67 /23.12.2019 privind aprobarea nivelurilor 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020; 

-Raportul nr. 3122/03.06.2020 întocmit de Compartiment Urbanism şi Biroul economic
financiar ale Comunei Gorgota, judeţul Prahova; 
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizul favorabil al comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judeţul Prahova; 

În conformitate cu prevederile: 
- Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu 
modificarile şi completările ulterioare; 
-art. 8 alin. (3), lit. j) şi altele din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificarile şi completările ulterioare; 
- art. 11 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Tinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Respectand prevederile 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 ORDONANŢA DE URGENŢĂ a 
GUVERNULUI nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Art. 1. Se modifică şi se completează litera H, de la punctul IV. ALTE TAXE 

ADMINISTRATE DE SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE din ANEXA la Hotărârea 

Consiliului Local Gorgota nr. 67/23.12.2019 privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul 2020 la nivelul U.A. T. Gorgota, judeţul Prahova după cum 

urmează: 



„H(15.1) a)Taxă pentru racordarea la re,teaua publică de canalizare a utilizatorilor 
din localitate în cuantum de 200 lei/branşament. 

b) Se aprobă ca şi criteriu de prioritizare a racordării la re,teaua publică de 
canalizare ordinea depunerii cererii la Registratura Primăriei Comunei Gorgota a 
cererilor de racordare din partea cetăţenilor, instituţiilor publice şi operatorilor 
economici care deţin imobile pe raza comunei Gorgota, cereri care vor respecta modelul 
prevăzut în Anexele nr.1-2 şi care Jac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

c) Prin excepţie de la prevederile punctelor a) şi b}, pentru imobilele care se 
află În proprietatea Unităţii Administrativ Teritoriale - Comuna Gorgota În care îşi 
desfăşoară activitatea instituţiile publice [şcoală, grădiniţă, cămin cultural, etc.) nu se va 
percepe taxa de racordare la reţeaua publică de canalizare, aceste imobile având şi 
prioritate la racordare. 

(15.2) Taxă pentru eliberarea ACORD administrator drum pentru realizarea 
hrcmsamente si racorduri executate pe domeniul puUic la hfrastruct:ura tehnico-1:di/it(•ra 
existenta in zona în cuantum de 100 lei. ,, 

Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Gorgota, prin Comp;1rtimentul Urbanism şi Biroul economic-financiar ale Comunei Gorgota, 
judeţul Prahova. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, 
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, compartimentelor ante-menţionate, 
Prefectului Judeţului Prahova şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de 
internet la adresa: vvww,primariagorgota.ro. 

PREŞEDINT 

Gorgota, 10.06.2020 
Nr. 28 
Red./Dact. A.D./4 ex. 

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

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

,-

Nr. consilieri în funcţie*

�

/ J 
Nr. consilieri prezenţi 
Nr. voturi pentru 
Nr. voturi contra --z;-Nr. abţineri __ 

* inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL/COMUNA GORGOTA 

Model cerere P.F. privind racordarea la sistemul de canalizare al Comunei Gor9 

ANEXA NR. 1 
la Hotărârea Consiliului Local Gorgota nr. 28/10.06.2020 

Către, 
PRIMĂRIA COMUNEI GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA 

Domnule Primar, 

Subsemnatul(a) 

domiciliat(a) în localitatea ........................................... , strada/sat ........................................... , nr . 

......... , bl. ...... , se . ....... , ap . ....... , judeţul ............................................ , vă rog să aprobaţi 

racordarea la sistemul de canalizare al Comunei Gorgota, a imobilului situat în Comuna 

Gorgota, strada/sat ........................................... , nr .......... , jud. Prahova, al cărui proprietar sunt. 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente în copie: 

- act de identitate; 

- act de proprietate imobil; 

- dovadă achitare taxă branşare la sistemul de canalizare 

�felefon: .............................. . 

Data: ........................... ... . Semnătura: ........................ . . ....... . 

Totodată declar că am luat la cunoştinţă că informaţiile din cererea depusă şi din actele anexate 
la aceasta, vor fi prelucrate de Primăria Comunei Gorgota, judeţul Prahova cu respectarea prevederilor 
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor 
cu caracter personal, si libera circulatia a acestor date. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL/COMUNA GORGOTA 

Model cerere P.J. privind racordarea la sistemul de canalizare al Comunei Gorgota,judeţul Prahova 

ANEXA NR. 2 
la Hotărârea Consiliului Local Gorgota nr. 28/10.06.2020 

Către, 
PRIMĂRIA COMUNEI GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA 

Domnule Primar, 

Subsemnatul(a) .................................. .................................................................................... .. 

dorniciliat(a) în localitatea ........................................... ,strada/sat ........................................... , nr . 

......... , bl. ...... , se . ....... , ap . ....... , judeţul ............................................ , reprezentant al societăţii 

comerciale/instituţiei publice ... .......................................................................... cu sediul în 

...................................... ,strada .......................................... , nr . ......... bl. ........ sc . ....... ap . ....... , Judeţul 

............................................ , vă rog să aprobaţi racordarea la sistemul de canalizare al 

Comunei Gorgota, a imobilului aflat în proprietatea societăţii comerciale/instituţiei 

publice. 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente în copie: 

- act de identitate reprezentant al societăţii comerciale/instituţiei publice; 

-certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului / Certificat de înregistrare fiscală 

(după caz); 

- certificat constata.tor (dacă e cazul); 

- act de proprietate imobil; 

- dovadă achitare taxă branşare la sistemul de canalizare 

Telefon: ......... ..................... . 

Data: ............................. .. Semnătura: ................................. . 

Totodatii declar că am luat la cunoştin_tă că informaţiile din cererea depusă şi din actele anexate la aceasta, vor fi 
prelucrate de Primăria Comunei Gorgota,judeţul Prahova cu respectarea prevederilor Regulamentului {UE) 2016/679 privind 
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, si libera circulatia a acestor date. 




