
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMAR

DISPOZITIE
privind alocarea, pentru anul 2020, a unei plaje de numere pentru

corespondenta documentelor de stare civila si pentru cererile de divort

Primarul comunei Gornet-Cricov,

Avand in vedere:

- prevederile HG .t 64 12011-privind metodologia de aplicare unitara a dispozitiilor in materie de
stare civila;

- prevederile art. 155 alin (5) lit. a) din O.U.G. nr.5712019 pivind Codul Administrativ;
In temeiul art. 196 alin (1) lit. b) coroborat cu art.197 alin (l) si alin (4) din O.U.G. nr.

57 12019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.l - Pentru anul 2020 se aloca plaja de numere pentru inresistrarea corespondentei
documenlelor de stare civila de la nr.5 000 pana la nr,5 500 inclusiv.

Art. 2 - Pentru a;lltl2020 se aloca plaja de numere penlrt inrepistrarea cererilor de divort, pin
acordul sotilor, de la nr.550l la nr.5550 inclusiv.

Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineazd persoana cu atributii de stare
civila;
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Art. 4 - Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispozilie Instituliei Prefectului
Judefului Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparenfa si comunicarea citre
instituliile si persoanele interesate, a prevederilor acesteia.



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMIJNA GORNET-CRICOV
PRIMAR

DrsPozrTrE
privind delegarea atributiilor primarului,

pentru perioada in care se afla in concediu de odihna

Primarul conunei Gornet-Cricov,

Avand in vedere:
- Instiintarea, inregistrata cu nr. l5/06.01.2020, cu privire la perioada concediului de odihna a

primarului U.A.T.-ului.
- prevederile art. l57dinO.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ;

In temeiul art. 196 alin (l) lit. b) coroborat cu art.197 alin (l) si alin (4) din O.U.G. nr.
5712019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.l - Pentru perioada 06.01.2020 - 10.01.2020, atributiile primarului ii sunt delegate dlui Iancu Ion,
consilier al primarului, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gomet-Cricov, judetul
Prahova.

Art.2 - Atributiile delegate sunt cele prevazute la art. 155 din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul
Administrativ, exceptand: alin. (2) lit. a), alin (5) lit. e), precum si art. 196 alin (l) lit. b) din O.U.G. nr.
57 /2019 privind Codul Administrativ;

Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineazd persoana numita la Art. l;

Art. 4 - Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispozilie Institutiei Prefectului Judelului
Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparenta si comunicarea cetre institutiile si
persoanele interesate, a prevederilor acesteia.
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ROMANIA
ruDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET.CRICOV
PRIMAR

DISPOZITTA
privind acordarea pentru luna Decembrie 2019

a tichetelor sociale pentru prescolari

I'rirnarul comunei Gornet - Cricov.

Avand in vedere:

l_egea nr. 24gl2}l5 prir ilrd stirnularea palticiparii in invatamantul prescolar a copiilor

provenind din famili i defavorizatc, modif icata ;'ric 
t slzo t o pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.

24gl20l5 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din

lb,rrrlii dciavorizate si a procedurii cle acordare a tichetelor sociale pentru gradinita, cu

modificarile si completarile ulterioare:
Cererile inregistrate pentru acordarea de tichete sociale pentru prescolari'

Anexa I privind prezenta prescolarilor beneficiari de stimulent educational prin care se

adevereste ca nu au absentc:

In terneiul art. 196 alin. ( I ) , lit. b) coroborat cu art.l97 alin (l) si (4) si art 199 alin (l) din OUG
57l20 I 9 privind Codul administrativ.

DISPUNE:

Art. I - Acordarea pentiu luna Decembrie 2019 a tichetelor sociale pentru prescolari, conform
anexcr I si anexei 2 a prezentei dispozitii;
Art. 2 - Persoana responsabila cu lichetele sociale va duce la indeplinire prevederile prezentei
dispo: itii.
Art. 3 - Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la

primarul comunei Gomet-Cricov.
Art. 4 - ln cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, dispozitia poate fi

atacata la Tribunalul Prahova, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004-a contenciosului
adminisirativ. cu modificarile si cornpietar.ile ulterioare.

Art. 5 - Dispozitia se va comunica toturor persoanelor interesate de catre secretarul general al
comuner.
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DISPOZITIE

privind convocarea sedintei ordinare de consiliu local

Primarul comunei Gornet-Cricov,

Av6nd in vedere:
- prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) din O.U.G. nr. 5712019 privind
Codul Administrativ;

In temeiul art. 196 alin (l) lit. b) coroborat ct art.l97 alin (1) si alin (4) din O.U.G. nr.
57 /2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. I - Convocarea Consiliului Local al comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova, in sedinta
ordinara, la data de 22.01.2020, ora 15:00, care va avea loc la sediul Consiliului Local, cu urmatorul
proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare;
2. Aprobarea proiectului de hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru

urmatoarele trei luni, initiat de dl Celin Ion - primar;
3. Aprobarea proiectului de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de

dezvoltare din excedentul anilor precedenfi pentru anul 2019, initiat de dl Cnlin Ion - primar;
4, Aprobarea proiectului de hotarare privind actualizarea organigramei si statului de functii al

aparatului de specialitate al Primarului comunei Gomet - Cricov, judeful Prahova, initiat de dl CAhn
Ion - primar;

5. Aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea salariilor de bazd pentru personalul din
cadrul aparahrlui de specialitate al primarului comunei GomelCricov, jude{ul Prahova, initiat de dl
Cilin Ion - primar;

6. Aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021,
initiat de dl Cdlin Ion - primar:

7. Aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea planului de lucrari, pentru anul 2020, cu
beneficiarii Legii 416/2001, initiat de dl Cdlin Ion - primar

Art.z - Secretarul general al U.A.T. va comunica prezenta dispozilie Instituliei Prefectului
Judefului Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparenla si comunicarea cdtre
instituliile si persoanele interesate, a prevederilor acesteia.

PRIMAR,
N

o
'/.

'7

l.,e
,.d

g()GCNr.4 din 17.01.2020

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMAR

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al U.A.T. Gomet-Cricov,

Vlad Elisabeta



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMAR

DISPOZITIA
privind acordarea de pachete cu produse de igiena in cadrul POAD 2018-2019

Primarul comunei Gornet - Cricov.

Avand in vedere:

HG 784/2018 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului
operational Ajutorarea persoanelor dclavorizate-POAD
Procel verbal de receptie nr.3388/19. 12.2019;
Dosarele inregistrate pentru acordarea venitului minim garantat si alocatie de sustinerea
lhmiliei in cadi'ul Primariei Gornet-Cricov;
Anexa l-lista initiala, compusa din beneficiari de VMG si ASF.

In temeiul art. 196 alin. (l), lit. b) coroborat cu art.l97 alin (l) si (4) si art 199 alin (l) din OUG
57120 I 9 privind Codul administrativ.

DISPIJNE :
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Art. I - Distribuirea de pachete cu produse de igiena in cadrul POAD 2018-2019 conform
anexei I -lista initiala.
Art. 3 - Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la
primarul conrunei Gomet-Cricol.
Art, 4 - In cazul in care persoana in cauza este nemultumita de solutionarea cererii, dispozitia
poate fi atacata la Tribunalul Prahova, potrivit prevederilor Legii rtr. 55412004-a contenciosului
adm inistrativ, cu modifi carile si completari le ulterioare.
Art. 5 -Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza persoana responsabila cu
acti! ilatea de PoAD.
Art. 6 - Secretarul general al U.A.T va comunica prezenta dispozitie Institutiei Prefectului
Judctului Prahova pentru controiul de legalitate, totodata va asigura transparenta si comunicarea
catre persoanele si institutiile interesate a prevederilor acesteia.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMAR

DISPOZITIE
Privind incetarea activitatii dnei Udrescu Ana, Inspector in cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Comunei Gornet-Cricov

Primarul Comunei Gornet-Cricov,

Avind in vedere :

- cererea doamnei Udrescu Ana, avand functia contractuala de lnspector, inregistrata sub

nr.179/23.01.2020, prin care solicita incetarea contractului de munca prin accordul partilor,
- art.53 alin (b) din Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicatd cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare;
- art.l55 alin (5) din O.U.G 5712019 privind Codul Administrativ.

In temeiul art. 196 alin. (l), lit. b) coroborat cu art.l97 alin (l) si (4) si art 199 alin (l) din
OUG 5712019 privind Codul administrativ.

DISPUNE:

Art. I - Incepand cu data de 01.02.2020 inceteaza contractul individual de munca al dnei Udrescu
Ana, avand functia de Inspector in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Gornet-Cricov. conform art.55 alin (b) din Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicat?i cu
modificdrile 9i completdrile u lterioarel

Art.3 - Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la
primarul comunei Gornet-Cricov.

Art, 4 - In cazul in care persoana in cauza este nemultumita de solutionarea cererii, dispozitia
poate fi atacata la Tribunalul Prahova, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004-a contenciosului
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5 {u ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza persoana responsabila cu
activitatea de Resurse Umane.

Art. 6 - Secretarul general al U.A.T va co.nunica prezenta dispozitie Institutiei Prefectului
Judetului Prahova pentru controlul de legalitate. totodata va asigura transparenta si comunicarea
catre persoanele si institutiile interesate a prevederilor acesteia.
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