
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
PRIMAR 

D ISP OZIŢI E 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, 

judeţul Prahova în şedinţa ordinară 

Primarul comunei Gorgota, judetul Prahova; 
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

DISPUNE: 

Art. 1. - Consiliul Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova este convocat în ziua 
de joi, 12.08.2021, orele 16.30 în şedinţă ordinară, care se va desfăşura la sediul 
Primăriei Comunei Gorgota, satul Gorgota, judeţul Prahova; 

Art. 2. - Proiectul privind ordinea de zi este conform anexei care face parte 
integranta din prezenta dispozitie; 

Art. 3. - Prezenta dispozitie se comunica, prin grija secretarului general al 
comunei, în termenul prevazut de lege, Prefectului judeţului Prahova şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.primariagorgota.ro. 

PRIMAR, 
Ionuţ- Nicolae Du
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Gorgota, 
Nr. 62/05.08.2021 
Red/Dact A.D./3ex. 

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

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

Anca Dănilă 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
PRIMAR 

ANEXĂ 

la DISPOZIŢIA PRIMARULUI nr. 62/05.08.2021 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, 

judeţul Prahova în şedinţa ordinară 

PROIECT 
privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 12.08.2021 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 07.08.2021.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si
cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota, judetul Prahova. Iniţiator şi raportor - d-l

Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova;
3. Proiect de hotărâre privind completarea Listei principalelor manifestări cultura/
artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară În comuna Gorgota În anul
2021 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7/28.01.2021. Iniţiator şi raportor -

d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova;

4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară
constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situaţia de
extremă dificultate - Stanca Aura. Iniţiator şi raportor - d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova;

PRIN,IAR,· 
Ionuţ- Nicolae Dumitru 
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11 Contrasemnează pentru legalitate,
în temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 

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

Anca Dănilă 
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