
ROMÂ N IA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modelului - cadru al Contractului de cofinanţare nr._ pentru proiectarea şi execu,tia 

conductelor /părţilor componente ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale 

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

Având în vedere: 
-Proiectul de hotărâre nr. 4495/29.07.2020 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul 
Comunei Gorgota, judeţul Prahova; 
-Modelul-cadru al Contractului de cofinanţare nr. _ pentru proiectarea şi execuţia conductelor 
/părţilor componente ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale 
-Referatul de aprobare nr. 4497 /29.07.2020 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul 
comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea modelului - cadru al Contractului 

de cofinanţare nr._ pentru proiectarea şi execuţia conductelor /părţilor componente ale sistemului 

de distribuţie a gazelor naturale; 
-Raportul nr. 4496/29.07.2020 întocmit de Compartimentul Urbansim al Comunei Gorgota; 
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local Gorgota; 

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. alin. (1). Se aprobă obiectivul de investiţii: ,,Lucrări de proiectare / execuţie a 

conductei/părţilor componente ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale în vederea 
extinderii sistemului de distributie a gazelor naturale din Comuna Gorgora, satele Fânari şi 
Crivina". 

alin. (2). Se aprobă modelul - cadru al Contractului de cofinanţare nr. _ pentru 

proiectarea şi execu,tia conducte/or /părţilor componente ale sistemului de distribuţie a gazelor 

naturale; 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Dumitru Ionuţ-Nicolae, Primarul Comunei Gorgota, 
judeţul Prahova, cetăţean român, posesor C.l CNP eliberat 
la data de de către , domiciliat în Comuna Gorgota, 

judeţul Prahova, să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local Gorgota/Comunei 
Gorgota, toate documentele necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii aprobat la 



articolul 1, alineatul 1, precum şi contractul de cofinanţare aprobat conform articolului 1. alineatul 2; 
Art.3. Cu urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul economic-financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, judeţul Prahova. 
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.5. 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.6. 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. 

PREŞEDINTE 

Voicil 

Gorgota, 10.08.2020 
Nr. 36 

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

� 

Contrasemnează pentru legalitate, 
în temeiul art. 243 alin. {1). lit. a) din 

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

Nr. consilieri in functie* /) 
Nr. consilieri prezenti § 
Nr. voturi pentru __ 
Nr. voturi contra ....f2_ 
Nr. abtineri ,.() 

Anca Dănilă 

*inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 




