ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
GOMUNA GORNET.CRIGOV
GONSILIUL LOGAL

HorARAae
privind rectijicarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricoviudetul Prahova, pe anul2020
Consiliul Local Gornet-Cricov, judetul Prahova, intrunit in sedinta extraordinara,
Avand in vedere :
de hotarare prezentat de primarul comunei Gornet-Cricov, privind rectificarea bugetului
propriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2020, precum si referatul de aprobare al
proiectului de hotarare;
- raportul compartimentului de resort, privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov,
judetul Prahova, pe anul 2020;
avizul cornisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, privind rectificarea
bugetului propriu al comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2020;
- L.g.t*. 512020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;
- prevederile art.19 alin. (1), afi. 26 qi ai.42 din Legea nr.27312006 Legea privind finantelelor
publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
nt.5712019
- prevederile art. 88, art. 129 atin. 1+; lit. a), art. 133 alin (2) lit. a) si art. 139 din O.U'G.

- proiectul

-

-

\,

privind Codul Administrativ,
(4) din o.U'G' nr'
Intemeiul art. 196 alin (1) lit. a) coroborat cu art. 197 alin (1), alin. (2) si alin
57 l2}l9 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

suma 405 000 lei
- Majorarea veniturilor la cap 48.02 Fonduri europene nerambursabile
pentru realizarca
ilu;orur.u cheltuielilor la cap 65.)2lnvatamant cu suma de 405 000 lei ,
tehnologiei - IT mobile, respectiv
obiectivului de investitie ,,Dotare cu echipamente din domeniul
pentru elevii si cadrele didactice din
tablete,echipamente si dispozitir. n.".r*. activitatii didactice

Art.

I

invatamdntul Preuniversitar;
lei
Diminu area cap 51.02 Administratie cu suma de 450 000
pentru rea|izareaobiectivului de
Majorarea cap.14,O2Drumuri cu suma de 450 000 lei
local ,
investitie Asfaltare si modirnizare drumuri de interes

-

-Diminuareacap6T'O2Culturacusumadeg0000lei;
Majorareacap65.02lnvatamantcuSumadeg0000leipentrurea|izareaobiectivuluide

Art.z-

Gornet Cricov
investitii Reparatii grupuri sanitare Scoala Gimnaziala
primar al comunei Gornetcu ducerea la indeplinr" uprir*ntei hotarari se insarcineaza dl

Cricov, prin compartimentele de specialitate ;
hotarare Instituliei Prefectului Judefului
Art. 3 - Secretarul general ar comunei va comunica prezenta
si comunicatea cStre instituliile si
prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparenfa
p.rrourrri. interesate, a prevederilor acesteia'
"' din totalul de
voturi pentru " Si
" impotriva
Hotararea a fost adoptata cu un numal at "h""
"
prezinti 1a sedinta. Consilieri locali in tunctie - 11'

'-""

..-ii:;;rsilieri

PRESEDINTE DE SEDINTA'
DUTA oN-DANUT
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Avrzat
General
Vlad

legalitate,
.A.T. Gornet-Cricov,

