
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILruL LOCAL GORNET-CRICOV

HOTARARE
privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornel-Cricov,

judetul Prahova, pe anul 2020

Consiliul Local Gornet-Cricov, judetul Prahova, intrunit in sedinta ordinara,

Avand in vedere :

- Proiectul de hotarare prezentat de primarul comunei Gomet-Cricov, privind rectificarea bugetului
propriu al comunei Gomet-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 comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Gomet-Cricov, privind rectificarea

bugetului propriu al comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2020;
- Legea nr. 512020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;
- Prevederile art. 19 alin. (I), ari.26 gi arl,,. 42 din Legea rr.27312006 - Legea privind finantelelor

publice locale, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- Prevederile deciziei nr. 3607130.04.2020 a Directorului General al Direcliei Generale Regionale a

Finanlelor Publice PloieEti;
- prevederile art. 88, art. 129 alin. (a) lit. a), art. 133 alin (2) iit. a) si art. 139 din O.U.G. w.5712019

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

5712019 privind Codul Administrativ,
HOTARASTE:

Art. I - Se diminueazd prevederile veniturilor dupa cum unneazr :

- La cap 04.02.01 - cote defalcate din impozitul pe venit - cu suma de I 000 lei
- La cap 04.02.04 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit cu sumade 20000 lei;
- La cap.41.02.14 -sume alocate dindin fondul de dezvolatre si investitii -50 000 lei.

Se majoreaz6 prevederile veniturilor dupd cum urmeazi:
- Lacap.ll.02.06 - sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatd pentru echilibrarea bugetului local

- 30 000 lei;
- La cap. 36.02.50.a1te venituri - 4l 000 lei
- Se fac viramente in cadrul aceluiagi capitol , la cap 61.03.04 -Polilie locali, se diminueaztr

10.01.01 -salarii de bazd cu suma de 1300 lei si se majoreaz6 10.01.06 alte sporuri - 1200 lei qi
10.02.02 - norml de hranl cu suma de 100 lei .

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

Art.3 - Secretarul general al comunei va comunica prezetta hotarare Instituliei Prefectului Judefutui
Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparenla si comunicarea cdtre instituliile
si persoanele interesate, a prevederilor acesteia.

Hotararea a fost adoptata cu un numiu de...lS.. voturi ,, pentru ,, si ...:... ,, impotriva,,, din
totalul de ..[O.... consilieri prezenti la sedinta. Consilieri locali in functie - 10.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
DINIC TANTIN

s-
Avizat pentru legalitate,

General al U.A.T. Gornet-Cricov,
Vlad Elisabeta
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