
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET.CRICOV
PRIMAR

Primarul comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova,

Avand in vedere:
- Aprobarea in cadrul sedintei din 20.07 .2016, a orger:tizaii evenimentului festivalul toamnei in

comuna Gomet-Cricov, in cea de-a doua sambata a lunii octombrie;

ln temeiul prevederilor art. 45 alin (6) din Legea nr. 215/2OOl - privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in calitate de iniJiator, sustin ca este necesara supunerea spre aprobare a unui proiect de
hotarare privind aprobarea orgar.iuLrii si desfasurarii festivalului toamnei in comuna Gomet-Cricov,
judetul Prahova, la data de 14.10.2017, cu cheltuieli de 25 000 lei, asadar:

PROPUN:

Art. 1 - Aprobarea organizarii si desfasurarii festivalului toamnei in comuna

Gomet-Cricov, judetul Prahova, la data de 14.10.2017 , cu cheltuieli de 25 000 lei.

PRJMAR,
N

MAPttt

PROIECTDE HOTARARE
privind organizarea si desfasurarea festivalului toamnei

in comuna Gornet-Cricov, judetul Prahova



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
CONSILIUL LOCAL

RAPORTI]L COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI
privind organizarea si desfasurarea festivalului toamnei

in comuna Gornet-Cricov, judetul prahova

Avand in vedere:

- Aprobarea in cadrul sedintei dirn20.07.2016, a organizarii evenimentului festivalul toamnei in
comuna Gomet-Cricov, in cea de-a doua sambata a lunii octombrie;

In temeiul prevederilor art. 36. alin. (6), lit. a) pct. 4,5,16, art. 45 alin (1), art. 117 alin (l) din
Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE
ECONOMICO.SOCIALA, BUGET-F'INANTE, ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI, AGRJCULTURA,
GOSPODARIRE COMI'NALA, PROTECTIA MEDIULUI, SERVICU SI COMERT,

avizeaza pentru legalitate Proiectul de hotarare supus dezbaterii,

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

DINESCU MARIA
VASILE NICOLAE



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
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PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
privind organizarea si desfasurarea festivalului toamnei

in comuna Gornet-Cricov, judetul Prahova

Avand in vedere:

- Aprobarea in cadrul sedintei dir, 20.07 .2016, a organizarii evenimentului festivalul
toamnei in comuna Gomet-Cricov, in cea de-a doua sambata a lunii octombrie;

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

Consider necesara aprobarea organizarii si desfasurarii festivalului toamnei in comuna Gomet-
Cricov, judetul Prahova, la data de 14.10.2017 , cu cheltuieli de 25 000 lei, conform bugetului aprobat
pentru anul 2017;
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMARIA
FINANCIAR.CONTABIL

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
privind organizarea si desfasurarea festivalului toamnei

in comuna Gornet-Cricov, judetul Prahova

- Aprobarea in cadrul sedintei din 20.07 .2016, a organizarii evenimentului festivalul
toamnei in comuna Gomet-Cricov, in cea de-a doua sambata a lunii octombrie;

- Aprobarea bugetului pentru anul2017 , pi H.C.L. nr.
In temeiul prevederilor art. 44 alin (1), din Legea nr. 21512001- privind administratia

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consideram necesara aprobarea si desfasurarii festivalului toamnei in comuna Gomet-Cricov,

judetul Prahova, la data de 14.10.2017, cu cheltuieli de 25 000 lei .

INSPECTOR CONTABIL CHELTUIELI,
POPA MARIANA

- .:,il-'
..

Vazand:


