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ROMAIIIA

JUDETUL PRA1IOVA
COiIUI{A GORI{ET. GRTGOV
GONSILIUL LOGAL

PSoCEIS-VEnAAL

Incheiat astazi 16,02.2018,Ia sediul Consiliului Local GomerCricov, judetul Prahova, in sedinta ordinara, de
consiliu local, convocata de primax prin dispozitia nr.l2 /12.02.2018, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:
l. Aprobarea proceselor - verbale ale ultimelor doua sedintei anterioare ;
2. Aprobarea utilizarii excedentului rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 20lg ;
3. Aprobarea bugetului propriu al comunei Gomet-Cricov pe anul 2Ol g ;
La sedinta sunt prezenti 10 consilieri, din cei 10 existenti .
Doamna presedinte de sedinta, Nitu Georgeta , prezinta ordinea de zi.
Domnul primar roaga pe domnii consilieri sa aprobe includerea pe ordinea de zi a unui nou punct -proiect de hotarare
privind aprobarea.t rdregra Integrate De Dezvoltare Locala(SIDL) 2015-2020, a comunei Gomei-Cricov,Judetul prahova
,proiect pus la dispozitie ulterior transmiterii invitatiilor.
Doamna Presedinte de sedinta da citire ordinei de zi si supune la vot ordinea de zi completala, care este aprobata in
unanimitate .
La punctul I se supune la vot aprobarea proceselor -verbale ate ultimilelor sedinte anterioare.

Toti consilierii locali sunt de acord.

La punctul
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de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta da cuvantul doamnei contabil- Popa Mariana care prezinta
proiectul de hotarare si expunerea de motive privind utilizarea excedentului pe anul 2018 ,stabilit ca rezultat al executiei
bugetului local al anului 20l7,in suma de 2518070,01 lei. pentru fmantarea -sectiunii Dezvoltare
Domnul Primar explica domnilor consilieri ca acest excedent va finanta sectiunea de dezvoltare - adica va furanta o
mare parte din proiectele de investitii propuse a fi realizate in anul 20l8,iar sectiunea functionare va fi finantata din sumele
defalcate din impozitul pe venit si din TVA si venituri proprii .In curand ne vor mai fi reapartizate sume de la Consiliul
judetean Prahova care vor fi aprobate laprima sedint4 prin rectificarea bugetului.
Supus Ia vot proiectul de hotarare privind utilizarea pentru finantarea -Sectiunii Dezvoltare-, a excedentului pe anul
2018 ,stabilit ca rezultat al executiei bugetului local al anului 2017 in suma de 2518070,01 lei, a fost aprobat in unanimitate,
astfel adoptandu-se hotararea nr,s / 2018 .
punctul
al ordinii de zi- se dacuvantul doamnei Popa Mariana care citeste proiectul de hotarare si
expunerea de motive privind aprobarea bugetului propriu al comunei Comet-Cricov, peanul2018.
I se da cuvantul domnului Primar care tine sa aduca explicatii la proiectul de hotarare si expunerea de motive,in
special sumele cuprinse in sectiune de dezvoltare ,luand in discutie fiecare proiect de inyestitie in parte :
proiectul de canalizare -SF a fost depus la MDRAPFE ,pe Ordonanta 28 -a fost respins pe motiv ca nu au fost luate in
calcul la estimarea valorii proiectului si racordurile ,trebuie sa se refaca SF,sa fie eligibil si sa se depuna in noua sesiune care
se va deschide , principiul aprobarii fiind, primul venit-primul servit , pana la epuizarea fondurilor alocate .Se intentioneaza
executarea ridicarilor TOPO cuprinzand si curbele de nivel. Interdictia pe care a dat-o DSV pentru locatia Statiei de epurare
asezate la 100 metri de ultima locuinta, de
nu mai este valabila deoarece noile modele de statii de epurare cu tocator pot
aceea se intentioneaza ca locatia sa fie la sediul fostului CAP unde este Baza sportiva. Romaniei i-a fost aplicata procedura de
infrigement pentru care se platesc mari penalitati U.E.
Investitia de canaliare este estimata la valoarea a 4-5 milioane de euro, datorita faptului ca locuintele fiind foarte dispersate,
,intanzandu-se pe o surafata foarte mare ,suma care cuprinde - statie de epurare ,retea,bransamente ;
extindere sediu primarie,compartimentarea mansardei ,teledetectie in toate incaperile,plus in holuri ,cai de acces si
hidranti ,amenajarea accesului la central termica ;
lucrari de cadastru general - se face caiet de sarcini pentru obtinerea finnatarii de catre ANCPI cusumade 60 lei/
imobil restul fiind suportat din bugetul local .A fost obtinut modelul Caietului de sarcini de la ANCPLDemararea actiunea de
intabulare implica primul pas,care este cel mai greu,de adunare a documentelor.Lucarea se va efectua in sectoarele in care au
fost invenlariate ,satul Dobrota o sa ramana la urma , acolo fiind multi individuali ;
pentru reparatii la fantanile publice sunt prevazuti 30 mii lei,se vor incepe lucrarile de reparatii la fantanile de pe
drumurile judetene si sa se stabileasca de comun acord lista de prioritizarea acestora;
pentru monumentul eroilor,din fata Primariei ,trebuie gasit un model,care sa cuprinda inscdse toate numele si prenumele
eroilor comunei ,care sunt foarte multi ;
introducerea lntemetul - wirelewss din comuna si montarea camerelor de supraveghere-daca Yor fi montate pe stalpi
Electrica se va achita o suma foarte mare pentru utilizarea acestora -chirie pe stalp- dupa care trebuie platit intemetul pentru
functionarea camerelor , pentru fiecare post in parte Exista o posibilitatea ca sa se foloseasca
internetul de la cetateni care sunt in apropierea acestor puncte de montare a camerelor de supraveghere,iar in zona
Dispensarului Medical sa ne accepte sa luam de la Dispensar .
panourile fotovoltaice - avem inscrisa suma de 30 mii lei pentru Scoala si Primarie ;
pentru realizarea unui ceas electronic cu trei fatete avem prevazuta suma de 30mii lei:
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instalarea de totem-uri la intrarea in localitate Tarculesti si Priseca - DJ 102 C.- si baza sportiva . valoarea estimata a

unuia este de 1000 euro

-

-

Amenajarea platformelor pentru instalarea pubelelor -pista betonata, imprejmuire si acoperis- in locurile stabilite in

sedinta de consiliu local cu un timp in urmal
proiectul cu scoala -a fost semnat contractul de finantare cu MDRAPFE- si urmeaza sa se demareze achizitia pentru proiectul

-

lehnic

-

;

parcul de la gradinita din satul Tarculesti se va amenaja cu cheltuieli mhime ;
la fel se va amenaja curtea de la gradinita din satul Priseaca care ,desi este mai mica, are cel mai mare numar de copii din
comuna ;
la capitolul sanatate ayem construirea unui centru de fizioterapie unde avem studiul de fezabilitate si urmeaza sa fie prezentat
intr-o viitoare sedinta de consiliu ;
la proiectul de construire a caminulu cultural Coserele- din cauza trenului insuficient pentru amenajarea unei parcari o sa
intampinam multe probleme la obtinerea autorizatiei de construire si nu il putem demola fara a construi altul pentru ca acest
camin este in circuitul cultual al judetului ;
amenajarea Troitei de la Valea-Seaca ,care a fost daramata in accidentul de masina suferit ,trebuie sa fie construita legal cu
ridicari topo,cu o suma mica si sa fie trecuta in PUG;
Amenajare si dotare baza sportiva - suntem in faza de a\lorizate - constructorul a adus si depozitat aparatele de fitness si
ciment .Tot la baza trebuie sa gasim o sursa de apa-sapat un put sau facuta aductiune de la Valea Lidiei ;
- se vor co-finanla cheltuielile - la biserica Tarculesti pentru Casa praznicala si rampa pentru handicapati, plus
balustrada;- la biserica Dobrota se va finanta pictura;- la biserica Gomet se vor hnanta lucrarile de la acoperis; La
penticostali se va acorda o suma pentru un proiect de investitii in functie de cele prevazute in BVC lor;
asfaltare - etapa III- S.F. este depus pe GAL spre finantare UE-fonduri nerambursabile,urmeazr sa vina pe teren pentru
vizitare ,o parte din avize sunt obtinute si urmeaza executia proiectului tehnic.
executia de trotuare-stada Sperantei ,de la Dinica Draga pana la Tache Ion ;
executia de rigola betonata pentru apele pluviale - valea " La butoi". A fost depusa o documentatie la ISU Prahova pentru
alunecarile de teren ,lucrarea se va executa cu fonduri proprii ;
executia de rigole betonata pentru apele pluviale pe DJ l02C la Popa Mariana ;
executia de rigole betonata pentru apele pluviale la Stoica Nicolae - santul care trece prin curtea lui ;
cai de acces peste paraul Saratica in satul Dobrola- 3 puntii Ja Miclescu Ecaterina ,la Munteanu Dorina,la Rozica;
montarea de relantisoare-limitatoare de viteza-trebuie sa obtinem avizele si pe urma achizitia acestora ;
Finantarea echipei de fotbal-conform legislatiei in vigoare , privind sportul ,Primaria poate finanta o structura juridica sportiva
cu pana la 5 % din bugetul local pentru cheltuieli materiale- dotari . Echipa de fotbal a comunei are nevoie de echipament si

-

-

-

mingii. Sunt depuse actele pentru obttinerea statutului de persoana juridica .
Deasemenea Domnul Primar comunica domnilor consilierii ca la asistenta sociala salariile si indemnizatiile sunt
asigumte pana in luna iunie,avand in vedere ca acestea sunt asigurate din cotele din TVA-90%.
Mai informeaza de obligativitatea achitarii voulcherelor de vacanta si a normei de hranape anul20l8 in limita de
2900 lei./persoana , pe an

.

anului anterior, iar lampile sunt in
punctelor TRAFOEste
necesara
modemizarea
si
mentenanta.
perioada de garantie, firma care a montat lampile asigurand
vegetatiei din jurul
de
amenajarea
depinzand
-functionarea
acestora
pe
de
lumina
senzor
aprinderea si stingerea lampilor fiind
punctelor TRAFO.
Nemaifiind inscrierii la cuvant,doamna presedinte de sedinta supune la yot proiectul de hotarare privind aprobarea
bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov pentru anul 2Ol8 care se aproba in unanimitate ,astfel adoptandu'se hotararea

La iluminat public am prevazut suma de 34 mii lei ,suma egala cu cheltuielile

nr. 6 /201E.

punctul 4 al ordinei de zi -se da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive privind aprobarea Strategiei
Int"g.ut" d. Deruoltur" locala 2015-2020, a comunei Comet-Cricovjudetul Prahova prin redenumirea Strategiei de
derr-oltare locala 2015-2020, Gomet-Cricov si completarea anexei ff.1 -Portofoliu de proiecte- cu proiectul nr.24 .-privind *REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I-VIII,DIN COMUNA CORNET'CRICOV, JUDETUL PRAHOVA ''
Nemaifiind inscrierii la cuvant ,la cest punct ,doamna presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se
aparoba in unanimitate,astfel adoptandu-se Hotararea nr.7 / 2018 '
La punctul Diverse se inscrie la cuvant domnul consilier Stanescu Valentin care spune ca in satul Coserele se impune
amenajarei
spatiului de [a Caminul Cultural -cel mai sus de camin,deoarece este forte ural
Nemaifiind inscrierii la cuvant, doamna presedinte de sedinta ,declara sedinta inchisa'
pt. Secretarul comunei Gomel-Cricov,
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