ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET CRICOV
CONSILIUL LOCAL

HoTARA

RE

privind rectificarea bugetului propriu al Comunei Gomet Cricov Judetul prahova pe
anul 20lg
AvAnd in vedere:
- Expunerea de motive a domnului Ctrlin Ion , primar al Comunei Gornet

Cricov,judelul Prahova, raportul
compartimentului economic privind aprobarea bugetului propriu al comunei Gomet Cricov , judet Prahova pe anul
2018;
- Legea nr. 212018 -Legeabugetului de stat pe anul 2018;
- Prevederile art. 19 alin. (l), art.26 9i Nt.42 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finantele publice locale,
cu modificlrile qi completiirile ulterioare;
- Prevederile Decizieinr.4613 / 2018 a Directorului General al Direcliei Generale Regionale a Finanlelor

Publice Ploiegti;
- Legea nr.l53 / 2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice;
In temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 21512001 - privind administratia public6 local6, republicati, cu
modificdrile 9i complet"6rile ulterioare:

CONSILIUL LOCAL HOTARASTE:
aprobl rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al Comunei Gomet Cricov, judeJ Prahova pe
anul 2018 , la partea de venituri astfel :

Art.l.

Se

veniturilor cu suma de I i0 000 lei dup[cum um,eazl:
- cap.04.02.01 - cote defalcate din impozitul pe venit-cu suma ede 7000 lei ;
- cap 04.02.04 - sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
cu suma de 101 000 lei ;
- cap 11.02.02 - sume defalcate din TVA privind drepturi copii cu cerinte educationale
cu suma de 2000 lei

Se diminueazi prevederile

veniturilor cu suma de 142 000 lei dupa cum urmeazi :
- cap ll.OZ.O2 - sume defalcate din TVA privind drepturile asistentilor personali cu handicap sau
indemnizatie lunara cu suma de 142 000 lei ;

Se majoreazi prevederile

2 000 lei ,
Se diminueaza prevederile cheltuietilor bugetare cu sumade
-

"ip

"up

dupi cum urmedza

:

65.02- invatamant cu suma de 2 000 lei

Se majoreazd prevederile

cum urmeazd
chettuielilor bugetare cu suma d:^34 000 lei 'dupf,

- cap 68.02' asistenta sociala

:

cusumade34000 lei

Art.2SecretarulcomuneiGometCricovcomunicaprezentahotarareinstitutiilorsipersoanelorinteresate.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMLINA GORNET CRICOV
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
prin care se ia act de demisia consilierului local Neagu Silviu Gheorghe si
vacantarea mandatului de consilier local
Consiliul Local al Comunei Gomet Cricov, judelul Prahova:
in conformitate cu prevederile art. 9, alin (2) lit. a) 9i alin. (3), art. l0 9i art. 12 din Legea
nr.39312004, privind Statutul alegilor locali, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 69 din Anexa I la O.G. nr.3512002, privind aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

In baza prevederilor art. 96 alin. (9) din Legea 6712004, pentru alegerea autoritAlilor
administra{iei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza expunerii de motive, intocmita de Primarul Comunei Gomet Cricov, in calitate de
initiator al proiectului de hotarare;
Avdnd in vedere Referatul, intocmit de secretarul Comunei Gomet Cricovi
AvAnd in vedere Rapoartele de avizare ale urmdtoarelor comisii de specialitate din cadrul
Consiliului Local al Comunei Gornet Cricov:

-Avizul comisiei juridicS, ordine publici, drepturile omului 9i libert6ti cetf,tenegti;
inregistrata la
Avdnd in vedere demisia piezentatdde domnul Neagu Silviu-Gheorghe,
w-2722113'09 2018;
Primaria Gomet
--^ Cricov sub
publicd locala'
in i.m.iur art.^aS1ti". (1) din Legea nr.215/2001, privind administralia
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare'
HOTARASTE:

Art.l

Silviu Gheorghe' consilier
Ia act de demisia inaintatd de domnul Neagu

Gornet Cricov'
local in cadrul Consiliului Local al Comunei

Consiliului Local
Neagu Silviu Gheorghe in cadrul
domnul
de
ocupat
Locul
Art'2
de slupleantul de pe lista Partidului
,""#.1;rJ;;;;;"i'"'a"a1
Gomet-cricov
al comunei

i;;G;

Social Democrat

Art.

3

celor interesatl
publica prin afisare si va comunica
secretarul comunei va face

prezenta hotarare
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lnte de sedinta,
Cristian Ion
,

Cricov
nt.secrelarul Comunei Gornet
'
Sima Valertca
I

ROMANIA
JTIDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET CRICOV
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind alegerea unui nou presedinte de sedinta
pentru urmatoarele trei luni

Consiliul Local Gornet-Cricov, judetul Prahova, intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere :
- Raportul compartimentului de resort, privind alegerea unui nou presedinte de sedinta
pentru urmatoarele trei luni;
- Procesul-verbal al sedintei C.L. din 21.12.2016;
- art. 35 alin (1), (2), art.41 si art. 47 din Legea nr.21512001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36 alin (a) lit. a), art.45, art. 63 alin. (a) lit. a) din Legea
nr.21512001- privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,

HOTARASTE

Art.1 - Pentru urmatoarele trei luni (Octombrie, Noiembrie, Decembrie 201 8) se
alege presedinte de sedinta, domnul consilier VASILE NICOLAE'
celor
Art.2 - Secretarul comunei va face publica prin af,rsare si va comunica
interesati pt ezenta hotarare.
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Nr.25 din 19.09.2018

Contrasemneaza,
pt .Secretarul Comunei Gornet-Cricov'
Sima Va enca

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMLTNA GORNET CRICOV
CONSILIUL LOCAL

H O TARARE
privind aprobarea utilizarii excedentului pe anul 2018 , stabilit ca rezultat
al executiei bugetului local al anului 2017

Av6nd in vedere:
- Expunerea de motive a domnului Calin Ion, primar al Comunei Gomet Cricov , judetul Prahova,
raportul compartimentului economic privind aprobarea bugetului propriu al comunei Gomet Cricov , judet
Prahova ;
- Avand in vedere HCL nr.5116.02.2018 privind utilizarea fondului de rulment in anul 2018;
- Legea nr. 212018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- Prevederile art. 19 alin. (l),afi.26$iarl.42,art.58 alin(1) din Legea nr. 27312006 - Legea privind
finanlelepublice locale, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 21512001 - privind administratia publicd locald,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Consiliul Local al Comunei Gomet Cricov HOTARAR.E:

Art. 1 Modificarea HCL ru.5/16.02.2018 care va avea urmatorul cuprins:
utilizarea excedentului rezultat la incheierea exerciliului bugetar al anului 2017 in
sumd de 2 518 070 , 01 lei dupa cum urmeaza :
-sumade 2438070lei pentru finantarea cheltuielilor din sectiunea de dezvoltare cont40.02.14;
- suma de 80 000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa - cont 40.02.1 1 .
Se aproba

Art, 2 Secretarul comunei Gomet Cricov comunica
interesate
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