
PROCES - VERBAL

Incheiat astazi 19.06.2019, la sediul Consiliului Local Gomet-Cricov, judetul prahova, in
sedinta ordinara de consiliu local, convocata de primar prin dispozitia w. 50114.06.2019, ct
urmatorul proiect al ordinii de zi:
l. Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare:
2. Aprobarea proiectului de hotarare pivind, Aprobarea obiectivului de investitii Asfaltare

drumuri locale in comuna Gornet-Cricov - Etapa IV si aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai acestuia, conform devizului estimativ;
3. Aprobarea proiectului de hotarare pivrnd Aprobarea obiectivului de investitii Amenajare parc si

loc de joaca penlru copii in satul Tarculesti si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
qce stuia, conform devizului estimativ ;
4. Aprobarea proiectului de hotarare pivind Aprobarea obiectivului de investitii Consfiuire totem

(ceas) pe strada bisericii la interseclia cu DJ 102C si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
acestuia, conform devizului estimativ ;
5. Aprobarea proiectului de hotarare pivind Aprobare Regulament de organizare si.functionare d
Bozei Sportive din satul Gornet-Cricov, comuna Gornet-Cricov;
6. Aprobarea proiectului de hotarare pivind Alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru
urmatoarele trei luni - iulie, august, septembrie 201 9 .

La sedinta sunt prezenti toti consilierii.
Dl Duta lon-Danut, presedinte de sedinta, prezinta ordinea de zi. Dl. primar intervine, solicitand

aprobarea pentru introducerea a doua noi puncte pe ordinea de zi, si anume:
7. Aprobarea obiectivului de investitii Reparalie sanl (rigola) de la DJ 102R la pdrdul Saralica, jud.
P rahova, conform devizului oferta;
8. Aprobarea obiectivului de investitii Reparalie troila sat Valea-Seaca, comuna Gornet-Cricov, jud.
Prahova, conform devizului oferta;

Domnii consilieri discuta si decid in unanimiiate ca sunt de acord cu introducerea celor doua puncte
nou introduse.

La punctul I 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 aprobarea
obiectivului de investitii Asfaltare drumuri locale in comuna Gornel-Cricov - Etapa IV si
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuid, conform devizului estimarrv, explicand
detaliat modul in care se doreste a fi facuta asfaltare, enumerand cele sase strazi ce vor fi asfaltate.

Se supune la vot, toti sunt de acord, asadar se adopta H.C.L. nt. 19/19.06.2019.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, si anume aprobarea obiectivului de investitii Amenajare

parc si loc de joaca pentru copii in satul Tarculesti si aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai acestuia, conform devizului estimaliy, dl primar prezinta obiectivul de investitii supus aprobarii, se

voteaza in unanimitate pentru, astfel se adopta H.C.L. nr.20/19.06.2019.
La pnnchrl nr. 4, se discuta d espre aprobarea obiectivului de investitii Construire tolem (ceos)

pe strada bisericii la intersectia cu DJ 102C si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
acestuia, conform devizului estimdtiv, dl. primar prezinta modelul ceasului ce va fi instalat si

suportul lui. Ceasul va indica si temperatura si unele mesaje de interes public. Dl Duta intreaba daca

nu cumva vor fi probleme cu spatiul de stationare al autobuzelor, dl. primar ii raspunde ca nu vor fi
probleme pentru ca s-au facut calcule in acest sens. Se supune la vot, toti sunt de acord si se adopta

H.C.L. nr. 21/19.07.2019.



La punctul 5 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectul de hotarare privir.d aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare it Bazei Sportive din salul Gornet-Cricov, comuna

Gornet-Cricov, vorbind despre necesitatea acestuia, pentru ca astfel pot fi evitate orice neplaceri
intampinate la Baza Sportiva. Dl. primar dezbate Regulamentul, cerand, daca se doreste,

introducerea sau eliminarea unor articole din acesta. Se voteaza in unanimitate pentru, astfel se

adopta H.C.L. nr. 221 19.06.2019.
La punctul 6 se supune la vol alegerea unui nou presedinte de sedinta pehtru urmatoarele trei

luni- iulie, august, septembrie 2019 . Domnii consilierii discuta si decid ca urmatorul presedinta de
sedinta sa fie dna Dicu Mihaela-Maria, astfel adoptandu-se H.C.L. ru.23/19.06.2019.

Se trece la punctul 7 nou introdus pe ordinea de zi, si anume aprobarea obiectivului de investitii
Reparalie sanl (rigola) de la DJ 102R la pdrdul Saralica, jud. Prahova, conform devizului oferta, dl
primar detaliaza investita ce va fi facuta, se supune la vot, toti consilierii sunt de acord si se adopta
H.C.L. nr. 24/ 19.06.2019.
La ultimul punct nou introdus, si anume nr. 8, se supune spre aprobare obiectilul de investitii

Repara(ie troild sat Valea-Seaca, comuna Gornet-Cricov, jud. Prahova, conform devizului oferta, dl
primar relateaze cum va arata troita, fantana va fi putin ridicata, placata, acoperisul va fi din tabla
lindab, vor fi puse acolo si canapele, pe pa(ea din fata vor fi atasate si doua proiectoare. Vor fi
alocati o parte din bani si de la firma de asigurare ce despagubeste in urma accidentului rutier ce a
avut loc acolo, avariind troita. Valoarea devizului este de 30 231 lei. Se voteaza in unanimitate,
adoptandu-se H.C.L. nr. 25 / 19.06.2019.

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:

- dl primar discuta depre cadastrul general, anuntand ca s-a ajuns in satul Coserele, insa se
intampina multe neconcordante, de aceea se merge foarte greu.

- dl primar explica situatia problematica de pe strada Plutelor din satul Tarculesti, unde se
asteapta solutiile tehnice din partea constructorului, in urmatoarele zile, pe care le doreste
puse in aplicare in regim de urgenta.

- dl Duta Danut, doreste imbunatatiri in satul Priseaca, deoarece are solicitari din partea
cetatenilor cu privire la asfaltarea stradutelor laterale plus amenajarea unui parc pentru copii,
ce este mult asteptat. Dl primar ii raspunde ca vom avea nevoie de o noua licitatie, pentru ca
cel ce luase proiecful cu asfaltarea pe Priseaca, a renuntat sa vina la executarea lucrarilor, iar
cu privire la parcul pentru copii, promite ca o sa se realizez in cel mai scurt timp, in spatiul
de langa gradinita, folosind acelasi proiect ca cel de la parcul din satul Tarculesti.

Acestea fiind discutiile sedinta se finalizeaza, incheindu-se prezentul proces-verbal.

Presedinte de sedinta, Secretar,
Duta on-Danut lElisabeta
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