
R O MÂNI A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOT A 
CONSILIUL L OCAL 

44. PROIECT NR. 8269/07.12.2022 

H O T Ă RÂRE 
privind aprobarea rectificării bugetului local 

al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2022 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în 
şedinţa ..................... , în data de ........................... 2022; 

Având în vedere: 
-Proiectul de hotărâre nr. 8269/07.12.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, 
primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; 
-Referatul de aprobare nr. 8270/07.12.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, 
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea rectificării 
bugetului local pe anul 2022 al comunei Gorgota, judetul Prahova; 
-Raportul nr ................ 12.2022 întocmit de Biroul economic-financiar 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; 

În conformitate cu prevederile: 
-Legii nr. 317 /2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 
-Legii nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova privind asociarea judeţului Prahova cu unele 
localităţi din judeţ, în vederea realizării unor obiective de interes public nr. 
408/29.11.2022; 
-Adresa Consiliului Judeţean Prahova nr. 26734/17.11.2022 prin care ·se comunica 
sumele alocate pentru elaborarea/actualizarea planului urbanistic general al comunei; 
-Adresa D.G.R.F.P. Ploieşti nr. 8195/15.11.2022 prin care se comunică „Fişa cu sume şi 
cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2022, modificată,,; 
-Adresa D.G.R.F.P. Ploieşti nr. 8434/28.11.2022 prin care se comunică „Fişa cu sume şi 
cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2022,,; 

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 bugetul local al comunei Gorgota, judeţul Prahova pe anul 2022, 
dupa cum urmeaza: 

- mii lei -

Termen Program Program Trim.l Trim.11 Trim.111 Trim. IV 
aprobat rectificat 

2022 decembrie 
2022 

Venituri 26618,51 27660,91 6429,72 8909,99 7294,33 5026,87 

Cheltuieli 26626,36 27668,76 6437,57 8909,99 7294,33 5026,87 

Deficit* -7,85 -7,85 -7,85 o o o 



Art.2. Se aprobă Lista obiectivelor de investi,tii pe anul 2021 cu finanţare parţială 
sau integrală de la bugetul local, conform anexei la bugetul de venituri si cheltuieli al 
comunei Gorgota, judetul Prahova; 

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. 

PRIMAR, 
DUMITRU Ionut-Nicolae Avizat, 

in temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 
O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 

SECRET AR GENERAL, 
Anca Dănilă 

Proiectul de hotărâre se transmite către: 
- Biroul economic-financiar în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate cu termen de 
depunere a acestuia până la data de 13.12.2022, orele 15.00; 
- Comisiile C.L. nr. 1, 2, 3 cu termen până la data de 13.12.2022, orele 15.00; 

PRIMAR, 
Ionut-Nicolae DUMITRU 

Secretar general, 
Anca Dănilă 


