
HoTiRARE
privind rectificarea bugetului propriu al Comunei Gornet-Cricov,

judetul Prahova pe anul 2017

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

Avand in vedere :

- Expunerea de motive a primarului comunei Gomet-Cricov si raporhrl compartimentului de
resort, cu privire la rectificarea bugetului propriu al Comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova pe anul
2017;

- Legea nr. 612017 - Legeabugetului de stat pe mul2017;
- Prevederile art. 19 alin. (1), art.26 $i art.42 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finantele

publice locale, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- Decizia 41951 22.09.2017 , a Directorului General al Direcliei Generale Regionale a

Finanlelor Publice Ploiesti;
In temeiul prevederilor art. 36. alin. (a), lit. a), art. 45 alin (l), art. 117 alin (l) din Legea nr.

21512001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

HOTARISTE:

Art. I - Se aprobd rectificarea bugetul de venituri si eheltuieli al Comunei GomelCricov , judet

Prahova pe anul 2017, astfel:
La partea de venituri se majoreaza :

- cap 04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 8 000 lei;

- cap 11.02.02 - Sume defalcate din TVA cu suma de 10 000 lei;

La partea de cheltuieli se majoreaza :

- cap.51 .02 - Administratie cu suma de 8 000 lei ;

- cap.65.02 - Invaldmdnt cu suma de 10 000 lei;

Art. 2 - Compartimentul financiar-contabil va duce la indeplinire prezenta hotarare;

Art. 3 - Secretarul comunei va face publica prin afisare si va comunica celor interesati prezenta

hotarare.
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PROIECTDE HOTARARE
privind rectificarea bugetului propriu al Comunei Gornet-Cricov,

judetul Prahova pe anul 20I7

Primarul comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova,

Avand in vedere:
- Legea nr. 612017 - Legeabugetului de stat pe anul 2017;
- Prevederile art. 19 alin. (1), afi.26 $i art. 42 din Legea nr. 27312006 - Legea privind finan{ele

publice locale, cu modific6rile gi completirile ulterioare;
- Decrzia 4195/ 22.09.2017 , a Directorului General al Direcliei Generale Regionale a

Finantelor Publice Ploiegti;
In temeiul prevederilor art. 45 alin (6) din Legea nr. 21512001- privind administratia publica

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
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, pentru buna desfasurare a

activitatii localitatii noastre, asadar:

PROPUN:

Art. 1 - Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli dupa cum urmeaza :

La partea de venituri se majoreaza :

- cap 04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 8 000 lei;
- cap 11.02.02 - Sume defalcate din TVA cu suma de 10 000 lei;

La partea de cheltuieli se majoreaza :

- cap.51 .02 - Administratie cu suma de 8 000 lei ;

- cap.65.02 - Invalemant cu suma de 10 000 lei;
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RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILruLUI
privind rectificarea bugetului propriu al Comunei Gornet-Cricov,

judetul Prahova pe anul 2017

Avand in vedere

- Expunerea de motive a primarului comunei Gomet-Cricov si raportul compartimentului de
resort, rectificarea bugetului propriu al Comunei Gomet-Cricov, judetul Pralova pe arLuJ 2017;

- Legea nr. 612017 - Legeabugetului de stat pe anttl2017;
- Prevederile art. 19 alin. (1), Nt.26 gi art.42 din Legea nr. 27312006 - Legea privind finanjele

publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Decizia 41951 22.09.2017 , a Directorului General al Direcliei Generale Regionale a Finan{elor

Publice Ploiegti;
In temeiul prevederilor art. 36. alin. (4), lit. a), art. 45 alin (1), art. 117 atin (1) din Legea nr.

215/2001- privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

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

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

avizeaza pentru legalitate Proiectul de hotarare supus dezbateriit

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

DINESCU MARIA
VASILE NICOLAE

I

,l



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMTINA GORNET-CRICOV
PRIMAR

4r

EXPUNERE DE MOTIVE
privind rectilicarea bugetului propriu al Comunei Gornet-Cricov,

judetul Prahova pe anul 2017

Avand in vedere:
- Legea nr. 6/2017 - Legeabugetului de stat pe anul 2017;
- Prevederile art. 19 alin. (1), art.26 qi ut.42 din Legea nr. 27312006 - Legea privind finanlele

publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Decizia 41951 22.09.2017 , a Directorului General al Direcfiei Generale Regionale a

Finantelor Publice Ploieqti;
in temeiul prevederilor art. 45 alin (6) din Legea nr. 215/2001- privind administratia publica

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consider necesara aprobarea rectificarii bugetului propriu al Comunei GomelCricov,

judetul Prahova pe ar,l'i 2017 astfel cum este prevazut in documentele susmentionate.
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RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
privind rectificarea bugetului propriu al Comunei Gornet-Cricov,

judetul Prahova pe anul 2017

Yazar,d:
- Legea nr. 612017 - Legeabugetului de stat pe anul 2017;
- Prevederile art. 19 alin. (1), art.26 gi art. 42 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finantele

publice locale, cu modificdrile qi completirile ulterioare;
- Decizia 41951 22.09.2017, a Directorului General al Direcliei Generale Regionale a

Finanlelor Publice Ploiegti;
In temeiul prevederilor art. 44 atin (1), din Legea nr. 21512001- privind administratia publica

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobarea rectificarii bugetului propriu al
Comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova pe anul 2017 trebuie efectuata conform documentelor
susmentionate:

La partea de venituri se majoreaza'.
- cap 04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 8 000 lei;
- cap 11.02.02 - Sume defalcate din TVA cu suma de 10 000 lei;

La partea de cheltuieli se majoreaza :

- cap.51.02 - Administratie cu suma de 8 000 lei ;

- cap.65.02 - Invalamant cu suma de 10 000 lei;
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