
PROCES - VERBAL

Incheiat astazi 23 -og.2olg,.la sediul cons,iului L-ocal Gl3et-lricov, judetul prahova, inffir-:'|iffi *';::il[: i:";' "";;;;;;^oni* on, dispozitia *'iiiii os.zors, 
"ul. Aprobarea procesului _ verbal al sedintei anterioare,.

2' Aprobarea proiectului de hotarare pririnJ;;t""li;a organigramei si Statului de firnctii areaparat,lui de specialitate al primarului comunei G;;;-G;"r. iiitiaiae aiiai, r'"r1 p.ir".,3. Aprobarea proiecrului de hotarare pri;J;;;ilr"ri,-n"grl"-"#,il,'"i"-Jo*,_r" 
,,tunctionare al consiliului Local al comunei c"-"t-cJ"*,'iriti;, ffiiari;'iil:JI,#,4. Aprobarea proiectului de. hotarare privind actuaiizarea Regulamentutui le o.gani-r" .r

_q1,]::." 
al aparaturui de specialitate al primarului "".;;i a;;;ia;;;;;it"r;"l'i.n,,r ror.pnmlu;

5' Aprobar ea proiectului de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Gomet-cricov, initiat de dl c6lin Ion - primar;

6' Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului de investitie:studiu de fezabilitate "Infiintare. sistem de distributie gaze naturale in comuna Gomet-cricov,judetul Prahova", initiat de dl Cefin Ion - primar;
7. Aprobarea proiectului de hotarare, conform noii legislatii, privind incetarea contractului de

concesiune nr. 518/2011, dintre Comuna GomelCricov, Consiliul Local al comunei GomelCricov
si dna Silache Florentina, initiat de dl Cdlin Ion - primar;

La sedinta sunt prezenti toti consilierii.
Dna Dicu Mihaela, presedinte de sedint4 prezinta ordinea de zi. Dl. primar intervine, solicitand

aprobarea pentru introducerea a trei noi puncte pe ordinea de zi, si anume:
8. Aprobarea obiectivului de investitii Reparalii rigole, confotn devizului oferta, pe strada ..pe

Coasta, intre proprietatile ,,Udrescu Dima" si ,,Ristache Gheorghe";
9. Aprobarea obiectivului de investitii Reparasii stada Sperantei, comuna Gornet-Cricov, jud.
Pr ahova, conform devizului oferta;
10. Aprobarea rectificarii Planului Urbanistic General al comunei Gomet-Cricov, conform avizului
unic nr.2495 din 31.05.2019;
Domnii consilieri discuta si decid in unanimitate ca sunt de acord cu introducerea celor trei puncte

nou introduse.
La punctul I se supune la vot aprobarea procesuluiverbal al sedintei anterioare, care a fost pus

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

Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gomet-
Cricov, explicand ca aceasta hotarare ne este necesara, deoarece s-a modificat legislatia, plus ca
avem si o schimbare in denumirea unei functii contractuale. Se supune la vot, toti sunt de acord,
asadar se adopta H.C.L. nt.29/23.08.2019.

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, si anume actualizarea Regulamentului de organizare si

functionare al Consiliului Local al comunei Gomet-Cricov, dl primar reaminteste domnilor consilieri
ca legislatia s-a mofificat, drept pentru care sunt necesare actualizarile ROF-urilor. In urma supunerii

la vot, toti consilierii sunt pentru, astfel se adopta H.C.L. nr. 30/23.08.2019.

La punctul 4 se supune la vot actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al

aparatului de specialitate al primarului comunei Gomet-Cricov, asemenea punctului 3, se adopta

H.C.L. nr. 31 123.08.2019.
La punctul 5 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectul de hotarare privind modificarea

inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gomet-Cricov, pentru terenul curti



constructii aferent cladirii Gradinitei de copii din satul Priseaca, conform masuratorilor topografice.
Se supune la vot, toti sunt de acord, asadar se adopta H.C.L. w.32/23.08.2019.

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, si anume aprobarea implementarii proiectului de
investitie: Studiu de fezabilitate "lnfiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Gomet-
Cricov, judetul Prahova", dl primar explica ca acesta ar fi primul pas catre acesta investitie mult
asteptata, insa a aparut o mica problema, la asocierea intre comune, pentru ca dl primar de la
Sangeru deja a contractat o firma, cu care, primarii de la Apostolachele si Chiojdeanca, nu sunt de
acord, pentru ca nu au bani suficienti pentru plata acesteia. Dl primar, spune ca, totusi nu ar vrea sa

piarda aceasta ocazie de a introduce gaze in comuna noastra, si ca va face tot posibilul ca acest lucru
sa se realizeze, chiar daca va trebui sa se asocieze doar cu comuna Apostolache sau sa se faca o

infiintare proprie. se supune la vot, toti sunt de acord, asadar se adopta H.c.L. nr.33123.08.2019.

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, si anume, incetarea contractului de concesiune nr.

518/2011, dintre Comuna Gomet-Cricov, Consiliul Local al comunei Gornet-Cricov si dna Silache

Florentina, conform legislatiei actuale. 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 ' r' 34123 '08 '2019 '

La punctul 8, primul nou introdus, se supune spre aprobare obiectivul de investitii Repara|ii

rigole, conform devizului oferta, dl primar explica ca este vorba despre strada "Pe Coasta, intre

p;;;;rb ,,Udrescu Dima" si ,,Ristache Gheorghe,,, unde ar vrea sa bage tuburi, din cele ce sunt

i.p'"a",. la'bobrota, si sa se faca un dig, astfel se va_r_ezolva problema cu alunecarile de teren din

iLu ronu. Se voteaza in unanimitate, adoptandu-se H'C'L'.nr' 35123'08'2019'*-ili;;;. 
la punctul 9, si anume up.ob*.u obiectirului de investitii Repara1ii strada Sperantei'

,o^rno clornri-cricov, jud. prahovi, conform devizului oferta, mai exact este vorba despre poteca

;;;;;;" cimitir, imbunatatirile aduse fiind necesare pentru a asigura, accesibilitatea 9i in general

.""Jfi, 
"ipif.. i" t ui. S. *pun" la vot, toti suni de acord, asadar se adopta H C'L nr'

36123.08.2019.
La ultimul punct' nou introdus, si anume nr' 10' se supune spre aprobare aprobare rectificarea

Planului Urbanistic C"""ta 
"J- 

"o*unei 
Gomet-Cricov' conform avizului unic nr' 2495 din

31.05.2019, dna Sima Valeri*:#fi; Ua-.i. co-.t-crivov, fiind responsabila cu atributiile de

urbanism, este prezenta in ,utl J"i.aintu, pentru a prezenta, necesitatea rictificarii PUG, explicand

ca s-au modificat timitete ae iiil'itl;;p;; ;l axul drumului' acestea fiind mai mici' decat in

;;;s;;;i; in unanimitate' adoptandu-se H'c'L' ru 37123'08'201e'

Duoaepuizareapunctelordepeordineadezi,suntdiversediscutiisisituatiipecaredlprimarle

"..Iii5*jlt "I""tl 'i 
a" uau'li 

"unostinta 
domni':1:o::'"t"n' si anume:

- prezinta solicitarea dtui doctor din comuna' prin tu" t"" prelungirea contractului pe inca 3

luni.Dlp'i*u,p'opi'J;;;;tg"'uuo'btu'"upersonalcudumnealui'dupacaresatr
i""ii.. l"n-" seainta' pentru a se decide ce este de facut'

dt primar prezinta stadiul lucratilor de reamenajare la Scoala Gimnaziala Gornet-Cricov'

unde s-a ntgravii, lrrrnea?a * ?"""'ft"" gresia' montata centrala' dupa care placarea cu

polistiren.

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

Secretar eral al U.A.T.,

Presedinte de sedinta,

Dicu Mihaela-Maria

sabeta


