PBOCES - IIERIIAL
Incheiat astazi 26.11.2018, la sediul Consiliului Local Gornet-Cricov, judetul
Prahova. in sedinta ordinara, de consiliu local, convocata de prirtar prin dispozitia nr.
107 din data de 22.11.2018, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare ;
2. Aprobarea actualizarii Planului anual de evolutie o tarifelor si acordarea de
msndot special donnului CALIN ION ,avand functia de prirnar al comunei GometCricov, si voteze, in numele si pe seama Consiliului Local al al Comunei Gornet-Cricov.
in cadrul Adundrii Generale a Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard .,Parteneriatul
pentru Managementul Deseurilor Prahova".
3. Aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri
si cheltuieli pe anul 20i8, initiat de domnul primar - Calin Ion.
4. Diverse / informari;
Domnul presedinte de sedinta, Vasile Nicolae face cunoscut domnilor consilieri ca la
sedinta mai participa pe langa loctiitorul secretarului comunei , domnul Primar si
doamna contabil Popa Mariana ,dupa care prezinta ordinea de zi;
Se inscrie la cuvant domnul primar Calin Ion care anunta suplimentarea ordinii de zi
cu inca un proiect de hotarare -Aprobarea modificarii HCL nr.26 /19.09.2018 -privind
utilizarea fondului de rulment rezultat la finele anului 2017
Supusa la vot. ordinea de zi suplimentata, este aprobata in unanimitate.
La punctul I secretarul supune la vot aprobarea procesului-verbal al sedintei
anterioare, pus la dispozitia consilierilor in tirrp util, de catre secretarul U.A.T, care este
aprobat in unanimitate de voturi ;
La punctul 2 al ordinii de zi se da cuvantul domnului primar care prezinla proiectul
de hotarare si expunerea de motive privind Aprobarea acttalizarii Planului anual de
evolutie a tarifelor si acordarea de mandal special domnului CALIN ION .avand
functia de primar al comunei Gomet-Cricov, sa voteze, in numele si pe seama Consiliului
Local al al Comunei Gornet-Cricov, in cadrul Adundrii Generale a Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitard ,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova".
Nefiind inscrieri la cuvant, se supune la vot proiectul de hotarare mai sus mentionat
care este aprobat in unanimitate,astfel adoptandu-se HOTARAREA nr. 33 /2018
La punctul 3 clc pe ordinea de zi, se da cuvantul doamnei Popa Mariana- contabil.
care da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive privind aprobarea rectificarii
bugetului propriu al comunei Gornet Cricov, judetul Prahova, pe anul 2018.
Nefiind inscrieri la cuvant, se supune [a vot proiectul de hotarare mai sus mentionat
care este aprobat in unanimitate, astfel adoptandu-se HOTARAREA nr. 34 /2018
La nunctul 4 al ordinii de zi - punct introdus pe ordinea de zi -se da cuvantul
doamnei Popa Mariana care prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
privind Aprobarea modificarii HCL nr.26 119.09.2018 -privind utilizarea londului de
rulment rezultat la finele anului 20 I 7
Se inscrie la cuvant domnul primar care infonneaza consiliului local ca pentru
achitarea salariilor in luna decembrie este necesar sa luam londuri din partea de
dezvoltare, de la investitii si sa ducem in partea de functionare ,pe cheltuieli de persoanal
150 mii lei si pentru virarea sumei de 20 mii lei la cultul Penticostal.
Domnul primar explica ca la aceasta biserica nu a fost dat niciodata nici o suma .

Doamna Dinescu spune ca nici la Biserica Tarculesti nu a fost data nici o suma cu
toate ca a fost aprobata in consiliul local.
Domul irimar raspunde ca din cauza lipsei actelor de proprietate ale bisericii,
dupa ce a intentat actiune in instanta ,a obtinul hotarare judecatoeasca care sa ateste
proprietatea.Fara acte de proprietate biserica, nu a putut obtine autorizatia de construire a
casei praznicale pentru care avea destinatie prevederea aprobata in bugetului local in
anul 2018 si din aceasta cauza nu a lost achitata suma catre Biserica Tarculesti .Pentru
lucrarile efectuate Ia Biserica Tarculesti a fost achitata suma de 5500 lei manopera -stransa
de la enoriasi - si 30000 lei pe materiale .
Aduce la cunostinta domnilor consilieri ca la nivelul comunei avem in lista de
ramasita 5.000.000 lei - impozit pe proprietate al autorilor de rol ai caror mostenitori nu
sunt locuitori ai comunei si nu avem de unde sa le luam adresa de domiciliu si multe
amenzi neachitate .
Din aceasta cauza nu o sa primim nici la anul sume defalcate de la judet sau de Ia
stat. Cineva de rea credinta a spus cetatenilor ca dupa 5 ani amenzile se prescriu,insa fara
a lua in calcul ca acestea sunt imputate persoanei care nu a intreprins nici o actiune pentru
incasarea lor.

Nemaifiind inscrieri la cuvant se supune la vot proiectul de hotarare, aprobandu-se in
unanimitate de voturi, astfel se adopta HOTARAREA nr.35 / 2018.
La punctul 5 de pe ordinea de zi-Diverse/Informari se inscrie [a cuvant domnul
Primar care solicita o aprobare de principiu in ceea ce priveste schimbarea destinatiei de
la proiectul de Asfaltare - etapa II - la lucrarea de Amenajare mansarda sediu primarie, in
cadrul parteneriatului cu Coniliul judetean Prahova ,
Datorita executantului care nu a a mai venit sa lucreze ,nu a respectat pogramul de
executie , nu putem achita sume din sectiunea de dezvoltare si suntem in pozitia ca in
anul 2019, sa nu primim sume pentru echilibrarea bugetului datorita necheltuirii
sumelor de la investitii si inregistrarii unui fond de rulment mare.
Motivarea executantului a fost ca pretul la bitum a crescut foarte mult iar costul lucrarii
este mult peste valoarea ofertata. Clauza din contract este ca *pretul nu se actualizeaza*
Domnul Primar aminteste domnilor consilieri ca pe data de 10 decembrie 20 1 8 ,
expira termenul de la Curtea de Conturi in cazul lacului Batal- raspuns ce o sa-l discutam
in sedinta urmatoare,dar pana atunci au timp de gandire.
Nemaifiind inscrieri la cuvant domnul presdinte de sedinta declara sedinta inchisa.
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