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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL GORNET.CRICOV

HorAnAnn
privind rectilicarea bugetului propriu al comunei Gornet-Crtcov,

judetul Prahova, pe anul 2021

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

Avand in vedere :

- Proiectul de hotarare prezentat de primarul comunei Gomet-Cricov, privind rectificarea bugetului
propriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2021, 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 2021;
- avintl comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, privind rectificarea

bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2021;
- Proiectul privind "Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei - it mobile, respectiv

tablete, echipamente qi dispozitive necesare activitdtii didactice pentru elevii gi cadrele didactice din
inv6[6m6ntul preuniversitar, Comuna Gornet-Cricov, Judetul Prahova",

-Legeanr. 1512021- Legea bugetului de stat pe anul 2021;
- Prevederile art. l9 alin. (1), art. 26 qi art. 42 din Legea nr.27312006 -Legea privind finanlelelor

publice locale, cu modific6rile gi completdrile ulterioare;
- prevederile art. 88, art. 129 alin. (4) lit. a), art. 133 alin (2) Iit. a) si art. 139 din O.U.G. nr.

57 12019 privind Codul Administrativ,
In temeiul art.196 alin (l) lit. a) coroborat cu aft.197 alin (1), alin. (2) si alin (a) din O.U.G. nr.

57 12019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art. I - La partea de venituri se aprobl virarea de credite bugetare de la cap. 42.65 Finantarea
Programului National de Dezvoltare Locala cu suma de 405 000 lei ,la cap. 48.02 Fondul European
de Dezvoltare Regionala cu suma de 405 000 lei.

La partea de cheltuieli se aprobd virarea de credite bugetare in cadrul cap. 65.02
Invatamant, dupd cum urmeazi :

De la 71.01.03 aparaturd biroticd suma de 405 000 lei ;
La58.02 Programe din Fondul European de Dezvolatre Regionala cu suma de 405 000 lei

A.rt.2 - Cu ducereala indeplinire aprezentei hotarari se insarcineaza dl primar al comunei Gornet-
Cricov, prin compartimentele de specialitate;

Art. 3 - Secretarul general al comunei va comunic a prezenta hotarare Instituliei Prefectului Judefului
Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparenfa si comunicarea c6tre instituliile
si persoanele interesate, a prevederilor acesteia.

Hot6rirea a fost adoptat6 cu un numar de ...!.... voturi ,, pentru " $i ....;.. ,, impotriva ,,, din
totalul Ae ...JI..... consilieri prezenfi la qedin{d. Consilieri locali in functie - 1 l.
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