
PROCES. VFRBAL

lncheiat astazi 30,05.2019,Ia sediul Consiliului Local Gomet-Cricov, judetul Prahova,
in sedinta ordinara de Consiliu local, convocata de primarul comunei prin dispozitia nr. 40 din
data de 21,05.2019, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare;
2. Aprobarea rectificarii regulamentului local de urbanism si planse reglementari urbanistice

- cai de comunicatie aferente planului urbanistic general al comunei Gomet-Cricov .

3. Diverse / informari;

La sedinta participa toti consilierii, cu exceptia d-1. Ca.lin Daniel -Stefan care este absent ,

loctiitorul secretarului comunei si primarul comunei .

Domnul presedinte de sedinta, Duta Ion -Danut , declara sedinta deschisa si prezinta ordinea de zi.
I se dacuvantul domnului Calin Ion , primarul comunei care propune domnilor consilieri introducerea

pe ordinea de zi a unui nou punct : - Proiectul de hotarare privind Aprobarea Regulamnetului privind acordarea
vouchere de vacanta pentru salariati din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Gomet-Cricov

Nefiind alte propuneri , domnul Duta Danut ,presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi in
forma completata cu propunerea primarului , forma care este aprobata in unanimitate.

Se trece la pg!4!gg!3!g!!gfu!gpl! - Aprobarea procesului - verbal aI sedintei antefioate, pus
la dispozitia consilierilor in timp util de catre secretarul U.A.T, care este aprobat in unanimitate de voturi;

La ounctul 2 de pe ordinea de zi, Aprobarea rectificarii regulamentului local de urbanism
si planse reglementari urbanistice-cai de comunicatie aferente Planului Urbanistic General al comunei
Gomet-Cricov se da citire Proiectului de hotarare si expunerii de motive . Domnul Primar explica
domnilor consilieri ca se aliniaza Regulamentul local de urbanissm cu Codul civil si da exemplul
urmator - In vechiul regulament institutiile publice aveau voie sa construiasca la linita de 5 metri fata
de vecinatati, acum dupa noul Cod civil institutiile publice pot construi pe limita de vecinatate ,fiind
necesara declaratie notariala din partea vecinului.

Nemaifiind alte propuneri , se supune la vot proiectul de hotarare, aprobandu-se in unanimitate
de voturi, astfel se adopta si Hotararea nr.l7 din 30.05.2019.

ta punctul 3 al ordinii de zi se supune spre aprobare punctul propus de domnul Primar si
introdus pe ordinea de zii , aprobarea Proiectul de hotarare privind Aprobarea Regulamenlului
privind acordarea vouchere de vacanta penlru salariati din cadrul aparatului propriu al Primarului
comunei Gomet-Cricov . Se da citire Proiectului de hotarare ,expunerii de motive si regulamentului .

Nefiind inscrieri la cuvant ,se supune la vot proiectul de hotarare, care se aproba in unanimitate
de voruri, astfel se adopta si Hotararea nr.18 din 30.05.2019.

La ounctul 4 de pe ordinea de zi - Diverse / informari , nu sunt inscrieri la cuvant.

Nemaifiind inscrieri la cuvant, domnul Duta Ion-Danut -presedintele de sedinta declara
sedinta inchisa.
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