
R O MÂN I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOT A 
CONSILIUL LOCAL 

6. PROIECT NR. 839 /04.02.2022

H O T Ă RÂR E 
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 şi estimarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anii 2023 - 2025 al comunei Gorgota,judeţul Prahova 

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

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr. 839/04.02.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
- Referatul de aprobare nr. 840/04.02.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea bugetului
local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anii 2023 -2025 al comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Raportul nr. 841/04.02.2022 întocmit de Biroul economic-financiar al comunei
Gorgota, judeţul 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. 317 /2021 bugetului de stat pe anul 2022;

-Legii nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Deciziile Directorului General al D.G.R.F.P. Ploieşti nr. 40/12.01.2022, nr.
91/31.01.2022 şi nr. 111/03.02.2022;

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 de venituri şi cheltuieli al comunei Gorgota, judeţul 
Prahova pe anul 2022, dupa cum urmeaza: 

- mii lei -

Termen Propuneri Extimari Extimari Extimari 
2022 2023 2024 2025 

Venituri 25274,31 6778,26 6328,26 6442,26 

Cheltuieli 25282,16 6778,26 6328,26 6442,26 

*Excedent/Deficit -7,85 o o o 

* - se finanţează din excedentul bugetar al anilor precedenţi.

Art.2. Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2022 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. 

Avizat, 

în 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: 
- Compartimentul - Birou economic-financiar, insp. Alecu Costela în vederea analizării
şi întocmirii raportului de specialitate cu termen de depunere a acestuia până la data
de 10.02.2022;
- Comisi/le C.L. nr. 1, 2, 3 cu termen până la data de 10.02.2022.

PRIMAR, 
Ionuţ-Nicolae DUMITRU 

Secretar general, 
Anca Dănilă 


