
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMAR
Nr.2829/24.10.2019

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

judetul Prahova, pe anul 2019

Primarul comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova,

Avand in vedere:

- Referatul nr.2801122.102019, al d-nei Popa Mariana, inspector contabil, cu privire rectificarea
bugetului propriu al comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2019;

- Decizia nr. 5495117.10.2019, a Directorului General al Direcliei Generale Regionale a
Finan{elor Publice Ploiesti;

- Prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art.26, art.42 si art. 58 din Legea w. 27312006 - Legea
privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

- prevederile art. 88, art. 129 alin. (a) lit. a), art. 136 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) si art.
139 din O.U.G. w.57/2019 privind Codul Administrativ

in calitate de iniliator, sustin ca este necesara supunerea spre aprobare a unui proiect de
hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Gomet-Cricov, in anul 2019,
pentru buna desfasurare a activitatii localitatii noastre, asadar:

PROPUN:

Art. I - Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2019, dupa cum
urmeaza :

Se majoreazi prevederile veniturilor cu suma de 200 000 lei la cap 1l.02.06- sume defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetului local si se diminueazd prevederile veniturilor cu suma de 200 000
lei la cap.36.02.50 - alte venituri;

PRIMAR,

Nl

N

Catre,
- Compartimentul de resort Contabilitate;
- Comisia de specialitate a C.L. denumita,,COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE

ECONOMICO-SOCIALA, BUGET-FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
AL COMI.]NEI, AGRICULTURA, GOSPODAzuRE COMUNALA, PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI
COMERT"



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE AL PROIECTULUI DE HOTARARE
privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov,

judetul Prahova, pe anul 2019

In conformitate cu:

Consider necesara aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Gomet-Cricov, judetul
Prahova, pe anul 2019 astfel:

Se majoreazd prevederile veniturilor cu suma de 200 000 lei la cap I 1.02.06- sume defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetului local si se diminueazi prevederile veniturilor cu suma de 200 000

lei la cap.36.02.50 - alte venituri ;

PRIMAR,
C N

e

I ,.^*Y;f,

- Referatul nr.2801122.10.2019, al d-nei Popa Mariana, inspector contabil, cu privire rectificarea
bugetului propriu al comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2019;

- Decizia m. 5495117.10.2019, a Directorului General al Direcliei Generale Regionale a
FinanJelor Publice PloieEti;

- Prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art.26, art. 42 si afi. 58 din Legea rc. 27312006 - Legea
privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- prevederile art.88, art. 129 alin. (a) lit. a), art. 136 alin. (2) si alin. (3) si art. l39dinO.U.G.nr.
51 12019 privind Codul Administrativ



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET.CRICOV
PRIMARIA
CONTABILITATE

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov,

judetul Prahova, pe anul 2019

Vazand:

- Proiectul de hotarare al primarului, privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei
Gomet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2019, precum si referatul de aprobare al proiectului de
hotarare;

- Decizia m. 5495117.10.2019, a Directorului General al Direcliei Generale Regionale a
Finantelor Publice Ploiegti;

- Prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), arr.26, art. 42 si art. 58 din Legea nr. 27312006 - Legea
privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

- prevederile art. 88, art. 129 alin. (a) lit. a), art. 136 alin. (3), alin. (4) si art. 139 din O.U.G. nr.

5712019 privind Codul Administrativ

Se majoreaz[ prevederile veniturilor cu suma de 200 000 lei la cap I 1.02.06- sume defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetului local si se diminueazi prevederile veniturilor cu suma de 200 000

lei la cap.36.02.50 - alte venituri:

INSPECTOR,
POPA A
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ROMANIA
JUDI,TUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
CONSILIUL LOCAL

Avand in vedere :

- Proiectul de hotarare al primarului, privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei

Gomet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2019, precum si referatul de aprobare al proiectului de

hotarare;
- raportul compartimentului de resort, cu privire la aprobarea rectificarii bugetului propriu al

comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2019;
- Decizia nr. 5495117 .10.2019, a Directorului General al Direcliei Generale Regionale a

Finantelor Publice Ploieqti;
- prevederile art. 19 alin. (1) Iit. a), art.26, art. 42 si a*. 58 din Legea nr. 27312006 - Legea

privind finanlele publice locale, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
- prevederile afi. 88, art. 129 alin. (a) It. a), 136 alin. (6) si alin. (7) si art. 139 din O.U.G. nr.

571201 9 privind Codul Administrativ

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

DINESCUMARIA
VASILE NICOLAE

AVIZIJLCOMISIET DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL
privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov,

judetul Prahova, Pe anul 2019

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 adoptarea Proiectului de hotarare supus dezbaterii,



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMAR

Catre,
- Compartimentul de resort Contabilitate;
- comisia de specialitate a c.L. denumita,,coMISrA PENTRU pRocRAME DE DEzvoLTARE

ECONOMICO.SOCIALA, BUGET-FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
AL COMLNEI, AGRICULTURA, GOSPODARIRE COMT]NALA, PROTECTIA VSOTUiUT, SENVICI SI
COMERI"'

PROIECTDE HOTARARE
privind stabilirea salariilor de bazi lunare pentru func{ionarii publici

qi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Gornet-Cricov, judeful Prahova

Art. I - incepdnd cu luna octombrie 2019, salariile de bazd lunare pentru funcJionarii publici

Ei personalul contraciual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gomet-Cricov'

judelul Prahova, se stabilesc conform anexei ce face parte integrantd din prezenta;

Primarul comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova,

Avand in vedere:

- Prevederile art. 11 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), coroborat cu art. 3 alin (l) si (4), art.6, art.
7 lit. a), lit. d), art. 9, art. 10 alin. (l)-(4), art. 12 alin.(l), art. 13 alin.(l), art. 15, art.l8, art. 19, art.
38 alin.(l) lit. b), anexa III, capitolul II, punctul II, lit a) ,anexa VIII, capitolul I, lit. A, pct. UI, lit. B,
art. 7 alin (1) lit. b) si alin (2), capitolul II, lit. A, pct. IV, lit. a) si b) si anexa Ix, lit. C din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plStit din fonduri publice;

- Preved erile art. 351din Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile

ulterioare;

- Prevederile H.G. nr. 93712018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in
plata;

- Decizia nr. 5495117 .10.2019, a Directorului General al Direcfiei Generale Regionale a Finanplor
Publice Ploieqti;

- prevederile art. 129 alin. (4) lit. a), art. 136 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) si art. 139 din

O.U.G. nr. 5712019 privind Codul Administrativ

in calitate de initiator, sustin ca este necesara stabilirea salariilor de bazi lunare pentru

functionarii publici Ei personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

Gomet-Cricov, asadar:

PROPUN:

PRIMAR,
ON

AD



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMAR

In conformitate cu

- Prevederile art. 11 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), coroborat cu art. 3 alin (1) si (4), art.6, art.
7 lit. a), lit. d), art. 9, art. l0 alin. (1)-(4), art. 12 alin.(l), art. 13 alin.(l), art. 15, art.l8, art. 19, art.
38 alin.(l) lit. b), anexa III, capitolul II, punctul II, lit a) ,anexa VIII, capitolul I, lit. A, pct. III, lit. B,
art. 7 alin (l) lit. b) si alin (2), capitolul II, lit. A, pct. IV, lit. a) si b) si anexa fX, lit. C din Legea nr.
15312017 privind salarizarea personalului plitit din fonduri publice;

- Preved erile art. 35rdin Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Prevederile H.G. nr. 93712018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in
plata;

- Decizia nr. 5495117.10.2019, a Directorului General al Direcliei Generale Regionale a

Finanlelor Publice Ploiegti;
- prevederile art. 129 alin. (a) lit. a), art. 136 alin. (2) si alin. (3) si art. 139dinO.U.G.nr.

5712019 privind Codul Administrativ

Propun stabilirea salariilor de bazi lunare pentru functionarii publici qi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gomet-Cricov, avand in vedere ca nu au fost
aduse la nivelul salariului minim brut garantat in plata pentru anul 2019, din lipsa de fonduri, insa

acum, cu banii alocati de la C.J. , vom putea acoperi si aceste sume.

PRIMAR,
N

REFERAT DE APROBARE AL PROIECTULUI DE HOTARARE
privind stabilirea salariilor de bazi lunare pentru functionarii publici

gi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Gornet-Cricov, judeful prahova

nruAnia $
,rr^r^rfl

\



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMARIA
CONTABILITATE

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
privind stabilirea salariilor de bazl lunare pentru func(ionarii publici

;i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Gornet-Cricov, judeful prahova

Vazand:

- Proiectul de hotarare prezentat de primarul comunei Gomet-Cricov, cu privire la salariile de
bazi pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gomet-Cricov,
judeful Prahov4 precum si referatul de aprobare a[ proiectului de hotarare;

- Prevederile art. I I alin.(l), alin.(2), alin.(3), alin.(4), coroborat cu art. 3 alin (l) si (4), art.6, art.
7 lit. a), lit. d), art. 9, art. l0 alin. (1)-(a), art. 12 alin.(l), art. 13 alin.(l), art. 15, art.18, art. 19, art.
38 alin.(l) lit. b), anexa I1l, capitolul II, punctul II, lit a) ,anexa VIII, capitolul I, lit. A, pct. II| lit. B,
art. 7 alin (1) lit. b) si alin (2), capitolul II, lit. A, pct. IV, lit. a) si b) si anexa IX, lit. C din Legea nr.
15312017 privind salarizarea personalului pl5tit din fonduri publice;

- Preved erile art. 35r din Legea politiei locale nr. 155l2OlO, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Prevederile H.G. nr. 93712018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut p€ tara garantat in
plata;

- prevederile art. 129 alin. (4)lit. a), art. 136 alin. (3), alin. (4) si art. l39dinO.U.G. w.5712019
privind Codul Administrativ

Avand in vedere ca la majoritatea personalului din aparatul de specialitate al primarului, salariul a

ramas la nivelul celui de anul trecut, este necesara stabilirea salariilor la nivelul minimului pe

economie pentru anul 2019.

INSPECTOR,
POPA ANA



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
CONSILIUL LOCAL

AYIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILruLU LOCAL
privind stabilirea salariilor de bazii lunare pentru func(ionarii publici

qi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Gornet-Cricov, jude(ul prahova

Avand in vedere :

- Proiectul de hotarare prezentat de primarul comunei Gomet-Cricov, cu privire la salariile de
bazd pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov,
judeful Prahova, precum si referatul de aprobare al proiectului de hotarare;

- raportul compartimentului de resort, cu privire la salariile de bazi pentru personalul din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Gomet-Cricov, judelul Prahova;

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Gomet-Cricov, cu privire la
salariile de bazi pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gomet-
Cricov, j udeful Prahova;

- Prevederile art. 11 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), coroborat cu art. 3 alin (1) si (4), art.6, art.
7 lit. a),lit. d), art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 12 alin.(l), art. 13 alin.(l), art. 15, art.l8, art. 19, afl.
38 alin.(l) lit. b), anexa III, capitolul II, punctul II, lit a) ,anexa VIII, capitolul I, lit. A, pct. III, lit. B,
art. 7 alin (1) lit. b) si alin (2), capitolul II, lit. A, pct. IV, lit. a) si b) si anexa IX, lit. C din Legea nr.
15312017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice;

- Preved erile art. 35rdin Legea politiei locale ff. 155/2010, cu modificarile si completarile

ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (a) [t. a), 136 alin. (6) si alin. (7) si art. 139 din O.U.G. w.57/2019
privind Codul Administrativ

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

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

avizeaza pentru adoptarea Proiectului de hotarare supus dezbaterii,

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

DINESCU MARIA
VASILENICOLAE



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORI{ET.CRICOV
PRIMAR

Catre,
- Compartimentul de resort Contabilitate;
. Comisia de specialitate a C.L. denumita,,CoMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE

ECONOMICO-SOCIALA, BUGET.FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENruLUI PUBLIC SI PRIVAT
AL COMTJNEI, AGRICULTURA, GOSPODARIRE COMUNALA, PROTECTIA MEDruLUI, SERVICII SI
COMERT"

Art.l-Sestabilesteindemnizatialunaradecarebeneficiazaconsilieriilocali,pentru
participarea la sedintele o.di";;;il; r;dintele extraordinare ale consiliului local si ale comisiilor de

ffi;ffi i, ."**- a" t o7o din indemnizatia lunara a primarului comunei Gomet-cricov.

PROIECTDE HOTARARE
privind stabilirea indemnizatiei Iunare

de care beneficiaza consilierii locali ai comunei Gornet-Cricov

Primarul comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova,

Avand in vedere:

- masura Curtii de Conturi de a efectua retineri si virari la bugetul asigurarilor sociale de stat si la
bugetul asigurarilor pentru somaj a contributiilor sociale obligatorii, inclusiv accesoriile aferente
calculate pana la data platii contributiilor;

- anexa IX, lit. C din Legea nr. 15312017 privind salarizarea personalului plntit din fonduri
publice;

- Prevederile H.G. nr. 93712018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in

plata;

- art. 139 alin (1), elrt.2l2 al\n (l), alin (2) , alin (3), alin (4) din o.U.G. nr. 5712019 privind

Codul Administrativ,
- prevederile art. 129 alin. (4) lit. a), art. 136 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) si art. 139 din

O.U.G. nr. 57 t2}l9 privind Codul Administrativ

in calitate de iniliator, sustin ca este necesura stabilirea indemnizatiei lunare de care

beneficiaza consilierii locali ai comunei Gomet-cricov, judetul Prahova, asadar:

PROPUN:

ON

IMARI'

PRIMAR,
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE AL PROIECTULUI DE HOTARARE
privind stabilirea indemnizatiei lunare

de care beneficiaza consilierii locali ai comunei Gornet-Cricov

In conformitate cu

- masura Curtii de Conturi de a efectua retineri si virari la bugetul asigurarilor sociale de stat si la
bugetul asigurarilor pentru somaj a contributiilor sociale obligatorii, inclusiv accesoriile aferente
calculate pana la data platii contributiilor;

- anexa IX, lit. C din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri
publice;

- Prevederile H.G. nr. 93712018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in
plata;

- art. 139 alin (1), art.212 
^lin 

(l), alin (2) , alin (3), alin (4) din O.U.G. nr. 5712019 privind
Codul Administrativ,

- prevederile art. 129 alin. (a) Iit. a), art. 136 alin. (2) si alin. (3) si arr. 139 din O.U.G. nr.
57 12019 pivind Codul Administrativ;

Propun stabilirea indemnizatiei lunare pentru consilierii locali ai comunei Gomet-Cricov, judelul
Prahova, la valoarea de 10% din indemnizatia primarului, pentru participarea la sedintele ordinare ori
la sedintele extraordinare ale consiliului local si ale comisiilor de ipecialitate, dat fiind faptul,
conform deciziei curtii de conturi, ca trebuie efectuate retineri si virari la bugetul asigurarilor soiiale
de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj a contributiilor sociale obligatorii, inclusiv accesoriile
aferente calculate pana la data platii contributiilor.

PRIMAR,
N
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMARIA
CONTABILITATE

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
privind stabilirea indemnizatiei lunare

de care beneficiaza consilierii locali ai comunei Gornet-Cricov

Vazand:

- Proiectul de hotarare prezentat de primarul comunei Gomet-Cricov, cu privire stabilirea
indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali ai comunei Gomet-Cricov, judeful Prahova,
precum si referatul de aprobare al proiectului de hotarare;

- masura Curtii de Conturi de a efectua retineri si virari la bugetul asigurarilor sociale de stat si la
bugetul asigurarilor pentru somaj a contributiilor sociale obligatorii, inclusiv accesoriile aferente
calculate pana la data platii contributiilor;

- anexa IX, lit. C din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri
publice;

- Prevederile H.G. nr. 93712018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in
plata;

- art. 139 alin (l), art.2r2 atin (l), alin (2) , alin (3), alin (4) din o.U.G. nr. 5712019 privind
Codul Administrativ,

- prevederile a*. 129 alin. (4) lit. a), art. 136 alin. (3), alin. (4) si art. 139 din o.U.G. rr.57l2ol9
privind Codul Administrativ

Avand in vedere ca trebuie efectuate retineri si virari la bugetul asigurarilor sociale de stat si labugetul asigurarilor pentru somaj a contributiilor sociale obligatorii, inclusiv accesoriile aferentecalculate pana la data ptatii contributiilor, este echitabil sa se majoreze si sa se acorde in mod egalindemnizatia consilierilor.

INSPECTOR,
POPA

o t/i
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRJCOV
CONSILIUL LOCAL

AYIZIJLCOMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL
privind stabilirea indemnizatiei lunare

de care beneliciaza consilierii locali ai comunei Gornet-Cricov

Avand in vedere :

- Proiectul de hotarare prezentat de primarul comunei Gomet-Cricov, cu privire stabilirea
indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali ai comunei Gomet-Cricov, judelul Prahova,
precum si referatul de aprobare al proiectului de hotarare;

- raportul compartimentului de resort, cu privire stabilirea indemnizatiei lunare de care
beneficiaza consilierii locali ai comunei Gomet-Cricov, judeful Prahova;

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, cu privire
stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali ai comunei Gomet-Cricov, judelul
Prahova;

- anexa IX, lit. C din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri
publice;

- Prevederile H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in
plata;

- art. 139 alin (l), art. 2r2 arin (1), alin (2) , alin (3), alin (4) din o.u.c. nr. 57l20r9 privind
Codul Administrativ,

- prevederile art. 129 alin. (a) [t. a), 136 alin. (6) si alin. (7) si art. 139 din o.U.G. w.57t2019privind Codul Administrativ

Presedintele comisiei: MATEESCU VASILI
Secretarul comisiei: DICU MIHAELA
Membrii comisiei: DINICA CONST

DINESCU MARIA
VASILE NICOLAE

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE
ECONOMICO-SOCIALA, BUGET-FINANTE, ADMINISTRAR,EA

DOMENIULUI PUBLIC SI PR]VAT AL COMUNEI, AGRICULT'RA,
GOSPODARIRE COMUNALA, PROTECTIA MEDIULUI, SERVICI ST COIINNT,

avizeaza pentru adoptarea proiectului de hotarare supus dezbaterii,


