
PROCES - VERBAL

Incheiat astazi 19.09.20rg la sediul consiliului Local Gomet-cricov,judetul Prahova, in sedinta ordinara, de consiliu local, convocat" J. pii."* p.r"
dispozitia nr. 85 din data de 14.0g.z}lg,cu urmatorul proiect ul ordinii J" i,
1. Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare ;
2. Aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al

comunei Gomet Cricov, judetul prahova, pe anul 20lg;
3. Aprobarea proiectului de hotarare prin care se ia act de demisia domnului consilier

Neagu Silviu-Gheorghe si vacantarea mandatului de consilier local;
4. Diverse / informari

Domnul presedinte de sedinta, Scarlat cristian -Ion , prezinta ordinea de zi;
Se inscrie la cuvant domnul primar Calin Ion care anunta suplimentarea ordinii de

zi cu inca doua proiecte de hotarare astfel:
I . Proiect de hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru

urmatoarele trei luni:
2. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului pe anul 201g,

stabilit ca rezritat al executiei bugetului local al anului 2017;
Supusa la vot, ordinea de zi, este aprobata in unanimitate.
La punctul I presedintele de sedinta supune la vot aprobarea procesului-verbal al

sedintei anterioare, pus Ia dispozitia consilierilor in timp util, de catre secretarul
U.A.T, care este aprobat in unanimitate de voturi;

La punctul 2 de pe ordinea de zi, se da cuvantul doamnei Popa Mariana-
contabil, care da citire materialelor, proiectului de hotarare si expunerii de motive
privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Gomet Cricov, judetul
Prahova, pe anul 2018;

Se inscrie la cuvant domnul primar care arata consiliului local ca prin adresa nr.
4613/2018 emisa de catre DGRFP Prahova , bugetul local a fost diminuat cu suma de
110 000 lei de la cote defalcate din impozitul pe venit si majorat cu suma de 142 000
lei reprezentand cote defalcate din TVA suma primita cu destinatie plata salarii
asistenti personali si indemnizatii personae cu handicap , fapt pentru care duce la
imposibilitatea efectuarii platilor aferente salariilor celorlalte categorii de salariati.

Nemaifiind inscrieri la cuvant se supune la vot proiectul de hotarare, aprobandu-se
in unanimitate de voturi, astfel se adopta si Hotararea nr.23 din 19.09.20 1 8.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, domnul primar da citire materialelor,
p<oiectului de hotarare si expunerii de motive prin care se ia act de demisia domnului
consilier Neagu Silviu-Gheorghe si vacantarea mandatului de consilier local;

Nefiind inscrieri Ia cuvant se supune la vot proiectul de hotarare, aprobandu-se in
unanimitate de voturi, astfel se adopta si Hotararea w.24 din 19.09.2018.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, membrii consiliului local discuta despre

propunerile anterioare si propun in unanumitate ca pentru urmatoarele trei
sedinte(octombrie, noiembrie si decembrie) pe domnul Vasile Nicolae;

Nefiind inscrieri la cuvant se supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi,

astfel se adopta si Hotararea nr.25 din 19.09.2018.



-La 
punctul 5 de pe ordinea de zi, se da cuvantul doamnei popa Mariana-

contabil, care da citire materialelor, proiectului de hotarare si expuneiii de motive
privind utilizareaexcedentului reztltatla finele anului 2017 in anul 201g.

Se inscrie la cuvant domnul primar care arata consiliului local ca pentru buna
desfasurare a activitatii UAT este necesar sa se modifice HCL nr.5/16.d2.201g privind
utilizarea excedentului anului 2017 in anul 20lg in suma de 2 51g 070.01 lei ,
dupa cum urmeaza, suma de2 438 070.01 lei pentru sectiunea de dezvoltare si suma
de 80 000 lei pentru sectiunea de functionare la acoperirea temporara a golurilor de
casa,

Nefiind inscrieri la cuvant se supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi,
astfel se adopta si Hotararea rc.26 din 19.09.2018.

La punctul 6 -Diverse /informari
Se inscrie la cuvant domnul Primar care prezinta mai multe aspecte , astfel:
l.Prezinta Consiliului Local cererea domnului Duta Ion (gospodarie afectata de

alunecarile de teren din satul rarculesti), prin care solicita ajutor financiar pentru
construire casa de locuit;

Se aproba in unanimitate a se prevede in bugetul pentru anul 2019 cu conditia ca
suma alocata sa nu fie mai mare ca cea alocata lui Gheorghe Niculae;

2.Prezinta Consiliului Local cererea domnisoarei Dinescu Livia-Alexandra, in
calitate de locator al unui spatiu situat in sediul Dispensarului uman Coserele, solicita
prelungirea contractului de inchiriere nr.283l din 01.11.2013, pe o perioada de 5 ani;

Domnul Primar propune ca aceasta solicitare sa lte analizata intr-o sedinta
viitoare;

3.Prezinta Consiliului Local adresa nr.IA2846912018, a Directiei generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova, prin care solicita punerea la dispozitie
prin incheierea unui parteneriat cu Consiliile Locale, a unor imobile neutilizate, in
vederea reabilitarii/modemizarii, pentru ca in acestea sa poate fi infiintate dupa caz;
centre de zr/case de tip familialAocuinte protejate;

Domnul Primar arata Consiliului Local ca imobilul care a functionat ca
Scoala/Gradinita din satul Dobrota si care de mai multi ani este parasit ar putea face
obiectul unui astfel de proiect

Propunerea domnului primar este aprobatade consiliul local in unanimitate.
4.Prezirta Consiliului Local adresa nr.290/2018, a Scolii Gimnaziale Gornet

Cricov, prin care solicita numirea a doi reprezentanti din partea Consiliului local care sa

faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii si un reprezentant din partea
Consilului local care sa faca parte din Comisia Pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii

Se stabileste de mambrii Consiliului Local ca din Consiliul de Administratie
sa faca parte doamna Mateescu Vasilica si domnul Duta Ion Danut, iar din Comisia
Pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii doamna Dicu Mihaela Maria, prouneri aprobate
in unanimitate de voturi.

Nemaifiind inscrieri la cuvant presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
SCARLAT CRISTIAN ION

pt. SECRETAR,
SIMAV CA


