
R O MÂN I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Cererii de finanţare în cadrul Programului naţional de investiţii 

„Anghel Saligny" pentru realizarea obiectivului de investiţii: ,,Reabilitare şi 

modernizare drumuri locale În Comuna Gorgota,judeţul Prahova" 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în 
şedinţă ordinară, în data de 30 septembrie 2021; 

Având în vedere: 
-Proiectul de hotărâre nr. 5175/22.09.2021 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Referatul de aprobare nr. 5176/22.09.2021 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea Cererii de finanţare
în cadrul Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny" pentru realizarea ob iectivului de
investiţii: ,,Reabilitare şi modernizare drumuri locale în Comuna Gorgota, judeţul Prahova";
-Raportul nr. 5177 /20.09.2021 întocmit de secretarul general 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: 
-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national
de investitii „Anghel Saligny";
-art. 6, alin.(1), lit. b) din Ordinul Administraţie Publică nr. 1 333/2021 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel
Saligny", pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 95/2021.

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. Se aprobă Cererea de finanţare în cadrul Programului naţional de investiţii 

„Anghel Saligny" pentru realizarea obiectivului de investiţii: ,,Reabilitare şi modernizare 

drumuri locale În Comuna Gorgota, judeţul Prahova': conform anexei, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Biroul economic-financiar şi Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului Comunei Gorgota, judeţul Prahova. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. 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.5. 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. 

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

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

Gorgota, 30.09.2021 
Nr. 41 
Red./Dact. A.D./4 ex. 

Anca Dănilă 

Nr. consilieri în funcţie* 
tt_

/ 2, 
Nr. consilieri prezenţi 
Nr. voturi pentru , 
Nr. voturi contra _Q_ 
Nr. abţineri L-

* inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 40/30.09.2021 

Nr. 
Semnatura persoanei 
responsabile sa efe�ţez

/ 
1, crr. Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/ AN 

procedura 
o 1 2 
1 Adoptarea hotararii') s-a facut cu majoritate o simpla o absoluta o calificata' 
2 Comunicarea catre primar') 04.10.2021 
3 Comunicarea catre prefectul judetului3) 04.10.2021 
4 Aducerea la cunostinta publica•)+ 5) 04.10.2021 
5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) -
6 Hotararea devine obligatorie') sau produce efecte juridice'), dupa caz 04.10.2021 / I 
Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile sicompletarile ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): ,.ln exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul 
bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul 
consilierilor locali in functie." 
2) Art. 197 alin. (2): ,.Hotararile consiliului local se comunica primarului." 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 
zile lucratoare de la data adoptarii ... 
4) Art. 197 alin. (4): ,,1-lotararile ... se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei." 
5) Art. 199 alin. (1): ,.Comunicarea hotararilor ... cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 
zile de la data comunicarii oficiale catre prefect" 
') Art. 198 alin. (1): .,Hotararile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica." 
7) Art. 199 alin. (2): ,.Hotararile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se
adreseaza." 



„

ANEXĂ la H.C.L. nr. 41/30.

CERERE DE FINANTARE 
, 

Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny" 

1. INREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE

U.A.T.: COMUNA GORGOTA MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR 

JUDETUL: PRAHOVA PUBLICE SI ADMINISTRATIEI 

N umar / data inregistrare: Numar/data inregistrare: 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Beneficiar (U.A.T.): COMUNA GORGOTA 

„ REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE 
Denumirea obiectivului de investitii: ÎN COMUNA GORGOTA,JUDEŢUL PRAHOVA" 

Tip proiect: - proiect cu o singura categorie de investitie;

Categoria de investitie: - drumurile publice(reabilitare/modernizare);

Tip investitie: - obiectiv de investitii nou;

Comuna Gorgota, Judetul Prahova: 
-SAT POTIGRAFU: DE 204; DE 480;

-SAT GORGOTA: DS 749; OS 592; DS 677; DS 583;

Amplasament: 
DS 584; DS 441 Tl; DS 441 TZ; OS 698; DS 954;

-SAT POIENARII APOSTOLI: DE 384/49; DE 384;

DCL 1548; DS 219; OS 104;

-SAT CRIVINA: OS 373; OS 317; OS 618; DS

671; DE 141; DE 118.

Durata de implementare a obiectivului 
48luni. 

de investitii (luni): 

Hotararea consiliului local/judetean de 41/30.09.2021 
aprobare/ Hotararea AD.I. 

Valoarea totala a obiectivului de 
11,925,531.92 lei 

investitii: 

Valoarea solicitata de la bugetul de 
11,463,811.92 lei 

stat: 

Valoarea finantata de la bugetul local: 452,200.00 lei 

Valoare lationall conform 
248,812.99 Euro/km 

standardului de cost 

Cost unitar lational investitiei 
1,231,325.75 lei 

(lational 1) 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Pentru drumurile publice: 
- tip drum: drum lationalf drumuri publice din interiorul localitatilor)

- clasa tehnica: V
- lungime drum: 8151.5 metri;

- lucrari de consolidare: nu;
- lucrari pentru asigurarea accesului la proprietati: da;

- trotuare: nu;



- locurile de parcare, oprire si stationare: nu;
- numar poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: O buc;
- bretele de acces, noduri rutiere: nu;
- alte lucrari de arta: da, podete tubulare DnSOO - Sbuc./30m.

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI
Adresa postala a solicitantului (Se va 2ational adresa postala a sediului principal.)
Strada: Principală Numar: 70 lcod postal:107275 
Localitatea: GORGOTA Judetul: PRAHOVA

Reprezentantul legal al solicitantului: 
Nume si prenume: DUMITRU IONUŢ-NICOLAE

Functie: PRIMAR.

Numar de telefon fix: 0244 474 511, 0244 474041

Numar de telefon mobil: 072 2514823,

Adresa posta electronica (obligatoriu): primar@primariagorgota.ro

Persoana de contact: 
Nume si prenume: DUMITRU IONUŢ-NICOLAE

Functie: PRIMAR.

Numar de telefon: 0244 474 511, 0244 474041,

Adresa posta electronica: primar@primariagorgota.ro.

Subsemnatul, Dumitru Ionuţ-Nicolae, avand functia de Primar, in calitate de 
2ational2ona legal al U.A.T. GORGOT A, judetul PRAHOVA, confirm ca obiectivul de investitii 
pentru care solicit finantare nu este inclus la finantare in programele derulate din fonduri 
externe nerambursabile in perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe 
nationale sau comunitare, 2ational2 din contracte de împrumut semnate cu institutii de 
credit sau institutii financiare interne sau 2ational2onal, confirm ca respect prevederile art. 
4 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului 2ational de investiţii „Anghel Saligny" confirm ca informaţiile incluse în această 
cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte. 

De asemenea, confirm că la data prezentei nu am cunostinţă de niciun motiv pentru 
care proiectul ar putea sa nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

Primar, 
Nume si prenume: Dumitru Ionuţ-Nicolae
Semnatura ...................... . 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ, , , , 

Horne

\,. /. 

Întrucât datele furnizate sunt date cu caracter personal, care intră sub incidenţa Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE, aveţi obligaaţia să asiguraţi confidenţialitatea şi protecţia datelor, urmând ca acestea să fie utilizate exclusiv în scopul declarat 




