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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMAR

PROIECTDE HOTARARE
privind rectificarea bugetului propriu al Comunei Gornet-Cricov,

judetul Prahova pe anul 2017

Primarul comunei Gornet-Cricov, judetul prahova,

Avand in vedere:
- Legea nr. 612017 - Legeabugetului de stat pe anut 2017;
- Prevederile art. 19 alin. (l), Nt.26 $i art. 42 din Legea nr. 27312006 - Legea privind finanlele

publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
'Decizia 1671 I 31.08.2017 , a Directorului General al Direcliei Generale Regionale a

Finanlelor Publice Ploieqti;
- Hotdrdrea Consiliului Judetean Prahova nr.l37 / 22.08.2017;

in temeiul prevederilor art. 45 alin (6) din Legea nr. 215/2001- privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

In calitate de iniliator, sustin ca este necesara supunerea spre aprobare a unui proiect de hotarare
privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al Comunei Gornet-Cricov, pentru buna desfasurare a
activitatii localitatii noastre, asadar:

PROPUN:

Art. 1 - Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli dupa cum urmeaza :

La partea de veniluri :

- cap 11.02.02 - Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor salariale si
contributii aferente instituliilor de invaldmAnt preuniversitar de stat , virarea sumei de 52 000 lei de pe

trimestrul IV pe trimestrul III,
- majorarea cap.36.02- alte venituri cu suma de 150 000 lei ,pentru finanlarea obiectiwlui

de investilie "Asfaltare si modemizare drumuri de interes local in comuna Gomet-Cricov - etapa2;'

La partea de cheltuieli :

- cap.65.02 - Invaldmant transferarea sumei de 52 000 lei de pe trimestrul IV pe trimestrul
III, pentru finantarea cheltuielilor salariale si contributii aferente instituliilor de invaldmdnt
preuniversitar de stat ;

- cap.84.02 - Transporturi - majorarea cu suma de 150 000 lei, pentru obiectivului de

investilie "Asfaltare si modemizare drumuri de interes local in comuna Gornet-Cricov - etapa 2 ;

- Se fac viramente in cadrul aceluiaqi capitol la capitolele: 51, 61, 65, 68.

PRIMAR,
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ROMANIA
JTJDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
CONSILIUL LOCAL

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUT
privind rectificarea bugetului propriu al Comunei Gornet-Cricov,

judetul Prahova pe anul 2017

Avand in vedere:

- Expunerea de motive a primarului comunei Gomet-Cricov si raportul compartimentului de
resort, rectificarea bugetului propriu al Comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova pe ami 2017;

- Legea nr. 6/2017 - Legeabugetului de stat pe anul20l7;
- Prevederile art. 19 alin. (l), art.26 qi art. 42 din Legea nr. 27312006 - Legea privind finanlele

publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Decizia 1671 131.08.2017 , a Directorului General al DirecJiei Generale Regionale a Finanlelor

Publice Ploie;ti;
- Hotirdrea Consiliului Judetean Prahova nr. 137 / 22.08.20171,

In temeiul prevederilor art. 36. alin. (4), lit. a), art. 45 alin (1), art. 117 alin (1) din Legea nr.

215/2001- privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE
ECONOMICO.SOCIALA, BUGET-FINANTE, ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURA,
GOSPODARIRE COMUNALA, PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT,

avizeaza pentru legalitate Proiectul de hotarare supus dezbaterii,

AI,Presedintele comisiei: MATEESCU VASILICA
Secretarul comisiei: DICU MIHAELA
Membrii comisiei: DINICA CONSTANTIN

DINESCU MARIA
VASILE NICOLAE



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMLII{A GORNET-CRICOV
PRIMAR

EXPTINERE DE MOTIVE
privind rectificarea bugetului propriu al Comunei Gornet-Cricov,

judetul Prahova pe anul 2017

Avand in vedere:
- Legea nr. 6/2017 - Legeabugetului de stat pe anul 2017;
- Prevederile art. 19 alin. (l), art.26 qi art. 42 din Legea nr. 27312006 - Legea privind finanlele

publice locale, cu modificadle gi completdrile uiterioare;
- Decizia 1671 131.08.2017 , a Directorului General al Direcliei Generale Regionale a

FinanJelor Publice Ploieqti;
- Hotdr6rea Consiliului Judetean Prahova w.137 I 22.08.2017;

in temeiul prevederilor art. 45 alin (6) din Legea nr. 2l5l2}Ol - privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consider necesara aprobarea rectificarii bugetului propriu al Comunei Gomet-Cricov,
judetul Prahova pe anul 2017 astfel cum este prevazut in documentele susmentionate.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMARIA
FINANCIAR-CONTABIL

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
privind rectifrcarea bugetului propriu al Comunei Gornet-Cricov,

judetul Prahova pe anul 2017

Y azand:
- Legea nr. 612017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;
- Prevederile art. l9 alin. (1), er1.26 i afi. 42 din Legea nr. 27312006 -Legea privind finanJele

publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Decizia 167l / 31.08.2017 , a Directorului General al Direcliei Generale Regionale a

Finanlelor Publice Ploiegti;
- HotdrArea Consiliului Judetean Prahova nr.137 / 22.08.2017;
In temeiul prevederilor art. 44 alin (1), din Legea nr. 21512001- privind administratia publica

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobarea rectificarii bugetului propriu al
Comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova pe anul2017 trebuie efectuata conform documentelor
susmentionate.

INSPECTOR CONTABIL,
POPA A
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