
ROMANIA
JUDETUT PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL GORNET-CRICOV

HoTinAnn
privind rectificorea bugetului propriu ol comunet Gornet-cricov,

judetul prohova, pe anul 2020

- ' Consiliul Local Gornet-Cricov, judetul Prahova, intrunit in gedin(i ordinari,
Avand in vedere , '"

- Proiectul de hotarare prezentat de primarul comunei G9191cricov, privind rectificarea bugetuluipropriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2020, pr."G ri referatul de aprobare alproiectului de hotarare;

- - raportul compartimentului de resort, privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gomet-
Cricov,judetul Prahova, pe anul 2020;

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, privind rectificarea
bugetului propriu al comunei Gomet-cricov, judetul prahova, pe anul 2020;

- Hotdrdrea nr.l 1012020 emisd de Consiliul Judefean privind asocierea jude{ului Prahova , in vederea
realizirt''i unor obiective de interes public.

- Legea w.512020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;
- Prevederile art. 19 alin. (l), art. 26 Si art.42 din Legea nr.27312006 - Legea privind finantelelor

publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- prevederile art. 88, art. 129 alin. (4) lit. a), art. 133 alin (2) lit. a) si art. 139 din O.U.G. nr.5712019

privind Codul Administrativ,
In temeiul art. 196 alin (1) lit. a) coroborat cu art. 197 alin (1), alin. (2) si alin ( ) din O.U.G. nr.

57 12019 privind Codul Administrativ,
HOTARASTE:

Art. I - Se majoreazd prevederile veniturilor la cap. 43.39.02 - Subvenfii acordate in baza

contractelor de parten.iiut ru,l asociere, pentru secliunea de dezvoltare - I 15 000 lei .

- Se major eaziprevederile cheltuielilor la sectiunea de dezvoltare dupa cum urmeazi :

- La cap 70.02.07 - Alimentare cu gaze naturale suma de 45 000 lei pentru obiectivul de investi{ie

,,tnfJni*'. rirt.- de distribuf ie gazenaturale in comuna Gornet-Cricov, judelul Prahova "'

- La cap 74.02.06 - Canalizare qi tratarea apelor uzate suma de 70 000 lei pentru obiectivul de investitie

,,innini*l r"di" canalizarcqi sLlie de epurare in comuna Gornet-Cricov , judetul Prahova"

- Se diminueazaprevederile cheliuielilor la sectiunea de dezvoltare cu suma de 115 000 lei de la cap

70.02- servicii si dezvoltare publica - suma de 45 000 lei si de la cap 74.02 protectia mediului - suma de

70 000lei .

- Se majore azaprevederile cheltuielilor la sectiunea de dezvoltare cu suma de 115 000 lei la cap 84'02

drumuri pentru rcalizareaobiectivului de investitie Reparalii strada Bailor sat Dobrota '

- Viraminte in cadrul cap.5l'02,61'02 ,65'02 '

Ayt. z - cu ducerea la indeplinire a piezentei hotarari se insarcin eaza dl primar al comunei Gornet-

Cricov, prin compartimentele de specialitate;

Art. 3 - Secretarul general al comunei va comuni ca prezentahotarare Instituliei Prefectului Judelului

prahova pentru controlur de legalitate, totodata va asigura transparenfa si comunicarca cdtre institu{iile si

p"rro*"i" interesate, a prevederilor acesteia

Hotararea a fost adoptata cu un numar de ..D... voturi ,, pentru ' si ...1L... ,, impotriva ", din totalul de

...gQ... consilieri p.rr"nti la sedinta. Consilieri locali in functie - 10'

PRESEDINTE DE SEDINTA'

Avizat
General

legalitate,
.A.T. Gornet-Cricov,

N,. . iL di" . \LSg2P.k....
5 exp.


