
PROCES - VERBAL

lncheiat astazi 16.07.2019, la sediul Consiliului Local Gomet-Cricov, judetul prahova, in
sedinta ordinara de consiliu local, convocata de primar prin dispozitia nt.'5s/12.07.2019, c\
urmatorul proiect al ordinii de zi:

l. Aprobuea procesului - verbal al sedintei anterioare;
2. Aprobarea proiectului de hotarare privind asigurarea finantarii de la bugetul local pentru

obiectiwl de investitii Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala cu clasile I-V I ii comuna
Gornet-Cricov, initiat de dl Cilin Ion - primar;

3. Aprobarea proiectului de hotarare privind incetarea contractului de concesiune nr. 5 18/201 1,
dintre Comuna Gomet-Cricov, Consiliul Local al comunei Gornet-Cricov si dna Silache Florentin4
initiat de dl Cdlin Ion - primar;

La sedinta sunt prezenti toti consilierii.
Dna Dicu Mihaela-Maria, presedinte de sedinta, prezinta ordinea de zi. Dl. primar intervine,

solicitand aprobarca pentru introducerea a unui nou punct pe ordinea de zi, si anume:
4. Aprobarea obiectivului de investitii Reparatie rigola - ml I50 cu 4 podele din b.a, conform

devizului oferta, initiat de dl Calin Ion - primar;
Domnii consilieri discuta si decid in unanimitate ca sunt de acord cu introducerea noului punct

introdus.
La punctul 1 se supune la vot aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare, care a fost pus

la dispozitia consilierilor in timp util, de catre secretarul U.A.T. Toti sunt de acord.
La punctul 2 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectul de hotarare privind asigurarea

finantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare Scoala
gimnctziala cu clasele I-VIII in comuna Gornet-Cricov, explicand ca aceasta hotarare ne este
necesara la dosarul investitiei, deoarece s-a modificat salariul minim brut pe tara in domeniul
constructiilor si acest lucru a produs modificari. Mai spune cajoi incep lucrarile la scoala.
Se supune la vot, toti sunt de acord, asadar se adopta H.C.L. w. 26/16.07 .2019.

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, si anume incetarea contractului de concesiune nr.
51812011, dintre Comuna Gomet-Cricov, Consiliul Local al comnnei Gomet-Cricov si dna Silache
Florentina dl primar reaminteste domnilor consilieri ca acesta ar li singurul punct neindeplinit cu
privire la masurile lasate de Curtea de Conturi. Dl primar face vorbire despre incidentul petrecut la
Batal, unde a decedat un cetatean al localitatii, locul nefiind pazit, drept pentru care a facut plangere
penala. Mai aduce la cunostinta capitolul 6.3, punctul 6.3.4 din Caietul de sarcini ce a stat labaza
concesionarii ai anume inceperea lucrarilor la un an de la concesionare, lucru ce nu s-a intamplat. In
urma supunerii la vot, sunt exprimate un numar de 9 voturi pentru si o abtinere, a dnei Dinescu
Maria, astfel se adopta H.C.L . w.27 /16.07 .2019.

La ultimul punct, nou introdus, si anume nr. 4, se supune spre aprobare obiectivul de investitii
Reparalie rigola - ml 150 cu 4 podele din b.a, conform devizului oferta, dl primar detaliaza lucrare4
ce va avea loc pe DJ 102C de la Ion Nicolae la str. Pr. Nicolae Ionescu, spunand ca santul se va face

turnat, fara a mai fi nevoie de chituiri, astfel nu ar mai trebui sa apara probleme.

Se voteaza in unanimitate, adoptandu-se H.C.L. nr. 28/16.07.2019.

Dupa epuizarea punctelor de pe ordinea de zi, sunt diverse discutii si situatii pe care dl primar le

considera importante si de adus la cunostinta domnilor consilieri, si anume:

- s-a inceput asfaltarea pe Dobrota, urmand Valea-Seaca, Coserele, Gornet-Cricov si

Tarculesti, aceasta facandu-se pe GAL.



pe strada Plutelor din satul Tarculesti, trebuie bagati piloni la adancime corespunzatoare,
urmeaz.r sa se faca studiul geotehnic al terenului, dupa care se face achizitia;

dl primar isi exprima bucuria obtinerii avizului pentru gaze, insa totodata wea sa fre rezsrvat
si sa astepte definitivarea procedurilor de introducerea gazelor in localitate, explicand ca
rumeazr sa se intalneasca zilele urmatoare cu consultantul sa discute. Este vorba despre un
proiect comun cu localitatile vecine, care spera sa se poata faca cat mai curand. Mai trebuie
discutat si cu dl primar Machitescu, cu privire la legarea de reteaua de la Urlati;

referitor la parcul de joaca de la Priseaca, terenul a fost dat eronat altei persoane, saptamana

u.rmatoare se va face ridicarea topometric4 asadar suntem in curs de realizarea a acestuia;

dl primar sugereaza sa se faca o mobilizare pentru curatarea vegetatiei de pe marginea

soielei, cacilutem avea de suferit in urma fenomenelol meteorologice;

semaidiscutadepremultitudineadeburuienidinfataproprietatilorcetatenilormai

"..*p*t"Uificuaspectulcomunei,faptpentru.calesidomniiconsilierisuntrugatisamai;;;L;*." ., acestia si sa ii convinga ti i'i tui" iarba crescuta in fata portilor;

Acestea fiind discutiile sedinta se fnalizeaza' incheindu-se prezentul proces-verbal'

Presedinte de sedinta,

Dicu Mihaela-Maria
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