
PROCES. VERBAL

Incheiatastazi27.09.2O|T,lasediulConsiliuluiLocalGornet.Cricov,judetulPrahova,in
sedinra extraordinara, de ""rrl,"ti'i"i?i """"""""i" 

a" p.i.. prin dispozitia nr. 182125 '09 2017 ' ctt

urmatorul Proiect al ordinii de zi:*"'-"i. 
ap.ot*ea procesului - verbal al sedintei anterioare;

2. Aprobarea proiectului d;;;;e favina moaincare sistem drenare ape pluviale - rigole,

initiat de dl Cdlin Ion - Primar;^- 

i. aprot*"u proiectiui de hotarare privind desemnarea unui reprezentant, din partea

Consiliului Local, pentru a fi membru in cadrul consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale

Gomet-Cricov, in anul scolar 2017-2018, initiat de dl Cdlin Ion - primar;

4. Aprobarea proiectului de hotarare privind modificarea inventarului domeniului public,

conform masuratorilor efectuate la strada Intrarea "Privighetorii", initiat de dl Cdlin Ion - primarl

5. Aprobarea proiectului de hotarare privind modificarea inventarului domeniului public,

conform masuratorilor efectuate la strada "Domnisori", initiat de dl Cdlin Ion - primar;
6. Aprobarea proiectului de hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru

urmatoarele trei luni, initiat de dl Cdlin Ion - primar;

La sedinta sunt prezenti 8 consilieri, din cei 10 existenti, dl Stanescu Eugen-Valentin si dl Neagu
Silviu-Gheorghe fi ind absenti.

Avand in vedere ca dl presedinte de sedinta, Stanescu Eugen-Valentin, lipseste, domnii consilieri
decid ca sedinta sa fie tinuta astazi de urmatorul presedinte ce va fi desemnat, si anume dna Dicu-
Mihaela-Maria.

Dna Dicu Mihaela-Maria prezinta ordinea de zi.
Dl primar cere aprobarea consilierilor pentru a mai adauga doua puncte pe ordinea de zi, si

anume: aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova, pe anul
2017 si aprobarea cofinantarii obiectirului de investitii "Reabilitare si modemizare Scoala cu clasele
I-VIII in comuna Gomet-Cricov, judetul Prahova", domnii consilieri sunt de acord.

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, dupa care ii da
cuvantul dlui Piciorus, prezent in sedinta, pentru a explica despre ce este vorba in legafura cu
schimbarea rigolei. Acesta da toate detaliile tehnice necesare, si anume: dimensiuni, materiale,
prezinta schema rigolei vechi si a cele noi si totodata avantajele si dezavantajele acestora.
Dl primar explica nu ne dezavantajeaza din punct de vedere financiar, caci costurile nu se modifica.
Dl Vasile Nicolae intreaba ce se intampla in cazul in care nu se accepta, dl primar ii raspunde ca ne
into.ucem la nivelul problemei de anul trecut, cand am iesit din autorizatie, deoarece lucrarile s-au
intarziat foarte mult. Se supune la vot, toti sunt de acord, se adopta H.C.L. nr. 53127.09.2017. Dl
primar multumeste dlui Piciorus pentru prezenta sa in sedinta de consiliu.

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, si anume desemnarea reprezentantilor, din partea
Consiliului Local, pentru a fi membri in cadrul Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale
Gomet-Cricov, in anul scolar 2017-2018, se stabileste ca dna Mateescu si dl Stanescu sa fie membrii
si in acest nou an scolar. In urma supunerii la vot se adopta H.C.L. rc. 54/27.09.2017, cu un numar
de 8 voturi pentru.

La punctele 4 si 5 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectele de hotarare cu privire la
modificarea inventarului domeniului public, conform masuratorilor efectuate la strada Intrarea
"Privighetorii" si la strada "Domnisori", toti sunt de acord, asadar se adopta H.C.L. nr. 55

127 .09 .2017 , respectiv 56 /27 .09 .2017 .

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, alegerea unui nou presedinte de sedinta, care a fost

desemnat inca de la inceputul sedintei, dna Dicu Mihaela-Maria, se adopta H.C.L. nt. 57127.09.2017.



La penultimul punct, nou introdus, se discuta despre rectificarii bugetului propriu al comunei
Gomet-Cricov, judetul Prahov4 pe anul 2017, unde dna contabil Popa Mariana, prezenta la sedinta,
explica modul in care au fost repartizate sumele: bani pentru lemne la scoala si cheltuieli ale
institutiei noastre, se supune la vot, toti sunt de acord si se adopta H.C.L. w. 58127.09.2017.

La ultimul punct, nou introdus, se discuta despre aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii
"Reabilitare si modemizare Scoala cu clasele I-VIII in comuna Gomet-Cricov, judetul Prahova", dl
primar prezinta anexa nr. 1, se supune la vot, toti sunt de acord si se adopta H.C.L. nr.59/27.09.2017.

Dupa epuizarea punctelor de pe ordinea de zi, sunt diverse discutii, si anume:

dna Dinescu Maria se arata din nou nemultumita de impozitul retinut, pentru ca nu intelege
de ce apar suprafetele acelea de plata, dl primar explica faptul ca suprafetele acelea sunt cele

ce au fost declarate de fiecare in parte, pe proprie raspundere.

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

Presedinte de sedinta,
Dicu Mihaela-Maria lisabeta
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