
R OMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL ' 

H O T Ă RÂRE 
privind aprobarea rectificării bu9etului local 

de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Gorgota, judeţul Prahova 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în şedinţa 
ordinara, în data de 27 august 2020; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 4912/21.08.2020 prezentat de d-nul Ionut-Nicolae Dumitru, primarul 
comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea rectificării bugetului local de venituri 
şi cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Gorgota, judeţul Prahova; 
-Raportul nr. 4911/21.08.2020 întocmit de Biroul economic-financiar al comunei Gorgota, judetul 
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 nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
-Legii nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-art. 88, art. 129 alin. (4), lit (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 110/10.08.2020 privind asocierea judeţului Prahova cu 
localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2020 în 
vederea realizării unor obiective de interes public. 

În temeiul prevederilor art 196 alin. (1), lit. a) din ORDONANTA DE URGENTA a 
GUVERNULUI nr. 57 din S iulie 2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al 
comunei Gorgota, judeţul Prahova, după cum urmează: 

- mii lei 
Termen Program Program Trim l Trim II Trim Ill TrimlV 

aprobat rectificat 
2020 aug-ust 2020 

Venituri 18.804,13 19.604,13 5.288,94 6.177,68 5.062,77 3.074,74 
Cheltuieli 20.151,84 20.951,48 6.636,29 6.177,68 5.062,77 3.074,74 
Deficit* 1.347,35 1.347,35 1.347,35 o o o 

* Deficitul înregistrat se finanţează din excedentul bugetar al anului 2019. 
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 îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul şi Biroul economic-financiar al aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, 
judeţul Prahova; 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului general al comunei 
Gorgota, primarului, Biroului economic-financiar, Prefectului judeţului Prahova şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin pubJ�� • · . �.;pna de internet la adresa: www.primariagorgota.ro. 
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