
R O MÂN I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă RÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico.-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului 

de investitii „Modernizare, extindere şi dotare Şcoală Gimnazială sat Potigrafu, comuna 
Gorgota, judeţul Prahova" 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în şedinţ.ă 
extraordinară de îndată, în data de 15 octombrie 2021; 

Având în vedere: 
Proiectul de hotărâre nr. 5468/11.10.2021 iniţiat de d I Ionuţ Nicolae Dumitru, 

primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; 
Referatul de aprobare nr. 5469/11.10.2021 prezentat de d nul Ionuţ Nicolae Dumitru, 

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea indicatorilor 
tehnico economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investitii „Modernizare, 
extindere şi dotare Şcoală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova"; 
Raportul nr. 5508/13.10.2021 întocmit de Compartimentul Urbanism al comunei 

Gorgota, judetul Prahova; 
Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum si avizul favorabil al 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judetul Prahova; 
Devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 

investiţii „Modernizare, extindere şi dotare Şcoală Gimnazială sat Potigrafu, comuna 
Gorgota,judeţul Prahova", întocmit de S.C. 1.N.G. PROIECT MANAGEMENT S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 15/2021 
privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare. 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (3), lit. a) şi 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: 

Artl. Se aprobă indicatorii tehnico economici şi Devizul general actualizat 
pentru obiectivul de investitii „Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Gimnazială sat 
Potigrafu, comuna Gorgota,judeţul Prahova", după cum urmează: 

INDICATORI ECONOMICI: 
Valoare totală (INV) = 11.008.597 (inclusiv TVA), din care: 

Construcţii-montaj (C+M) = 9.232.089,60(inclusivTVA). 

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. 

Art4. 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. 

PREŞEDl�TE DE QINŢĂ, 
Dragnea alentin 

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

O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 

SECRETAR GENERAL, 

Gorgota, 15.10.2021 
Nr.44 
Red./Dact. A.O./ 4 ex. 

Nr. consilieri în funcţie* /.:5_ 
Nr. consilieri prezenţi 1-'.i 
Nr.voturi pentru � 
Nr. voturi contra ---E::L 
Nr. abţineri __p_ 
* inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 

PROCEDURI OBLIGATORIIULTERIOARE ADOPTARII HOTA RARI I CONSILIULUI LOCAL NR. 44/15.10.2021 

Nr. Semnatura persoanei 

crt. Operatiuni efectuate Data 22/LL/ AN responsabile sa efectueze 
procedura 

o 1 2 3 
1 Adoptarea hota rarii') s a fa cut cu majoritate o simpla o absoluta o calif ica ta2 

2 Comunicarea catre primar2) 19. 10.2021 
3 Comunicarea catre orefectul iudetului') 19.10.2021 
4 Aducerea la cunostinta publica•)+') 19. 10. 2021 
s Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual•)+') 
6 tlotararea devine obligatorie•) sau produce efecte juridice7), dupa caz 19.10.2021 
Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifica rile si completa rile ulterioare: 
•) 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): .tlotararile 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): .tlotararile ... se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei:· 
') Art 199 alin. (1): .. Comunicarea hotararilor ... cu caracter individua l catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 
zile de la data comunicarii oficiale catre prefect" 
6) Art. 198 alin. ( 1): .. llotararile ... cu caracter normativ de,1n 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" 




