
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL GORNET.CRICOV

HorinAnn
privind rectiftcarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov,

judetul Prahova, pe anul 2020

consiliul Local Gornet-cricov, judetur prahova, intrunit in qedinfi ordinari,
Avand in vedere :

- Proiectul de hotarare prezentat de primarul comunei Gomet-Cricov, privind rectificarea bugetuluipropriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2020, pr"",r* si referatul ae aprofiare aproiectului de hotarare;

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

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

- Decizianr 442012020 emisa de Directia Generala a Finantelor Publice ploiesti.
- Legea w. 512020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;
- Prevederile art. 19 alin. (1), afi. 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 (l) si art. 139 din O.U.G. w. 5712019 privind

Codul Administrativ,
In temeiul art. 196 alin (l) lit. a) coroborat cu art. 197 alin (1), alin. (2) si alin (4) din O.U.G. nr.

57 12019 privind Codul Administrativ,

HoTARASTE:

Art. 1 -Se diminueazd. veniturile la cap 11.02.02- Sume defalcate din TVA pentru finanfarea
cheltuielior descentralizatelanivelul comunelor - 98 710 lei

Se diminueazl" prevederile cheltuielilor la secfiunea de func{ionare cu suma de 98 710 lei
dupa cum ttmeazd,:

- la cap 51.02- AutoritA{i publice suma de 60 000lei salarii;
- la cap 68.02 Asistenta sociala suma de 38 710 lei salarii asistenti si indemnizatii persoane

cu handicap .

Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza dl primar al comunei Gornet-
Cricov, prin compartimentele de specialitate ;

Art. 3 - Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare Institufiei Prefectului Judefului
Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparen{a si comunicarea cltre institutiile si
persoanele interesate, a prevederilor acesteia.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de ..\.9. voturi ,, pentru " si ..-:.. ,, impotriva ", din totalul de

....LO. consilieri prezenti la sedinta. Consilieri locali in functie - 10.
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