PROCES. VERBAL
Incheiat astazi 30,05.2018, la sediul Consiliului Local Gornet-Cricov, judetul Prahova,
in sedinta ordinara, de consiliu local, convocata de primar prin dispozitia nr. 48 din data de 24.05.2018, cu
urmatonrl proiect al ordinii de zi:
l. Aprobarea procesului - vcrbal al celor doua sedinte anterioare I
2. Aprobarea Proiectului de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al
Primariei comunei Gornet-Cricov , pentru anul 201 8 ,.
3. Aprobarea modificarii Cap, IV -Durata timpului de lucru - din Regulamentului de Organizare si
functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricovjudetul Prahova , aprobat prin
HCL nr.20/19.05.2016;
4, Aprobarea indicatorilor tehnico-econom ici si a Devizului general pentru proiectul de ** ASFALTARE Sl
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA GORNET-CRICOV, JUDETUL PRAHOVA - ETAPA
IV -A* in care intra strazile:lntrarea Fundatura,lntrarea Morarilor, Penticostalilor-de Ia Duta Ctin la Dragu Petre5. Diverse / Informari
Domnul presetlinte de sedinla, Neagu Silviu - Gheorghe , prezinta ordinea de zi.
Supusa la vot, ordinea de zi, este aprobata in unanimitate.
La punctul l se su pune la vot aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare, pus la dispozitia
consilierilor in timp util, de catre secretarul U.A.T, care este aprobat in unanimitate
La punctrrl 2 ,de pe ordinea de zi, se da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive privinc
aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Primariei comunei Gornet-Cricov, pentru anul 2018,'
Nefiind inscrieri la cuvant se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarez
Organigrarnei si a Statului de functii al Primarjei comunei Gornet-Cricov , pentru anul 20lS,care estt
aprobat in unaninritate,astelel adoptandu-se Hotararea nr.13/2018.
La nunctul 3 al ordinii de zi se da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive privinr
aprobarea rnodificarii Cap. IV -Durata timpului de lucru - din Regulamentului de Organizare si functionare a
aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov,iudetul Prahova , aprobat prin HCt
nr.20/19.05.2016:
Nefiind inscrieri la cuvant,se supune [a vot proieclul de hatarare privind aprobarea modificarii Cap. It
-Durata timpului de lucru - din Regulamentului de Organizare si functionare al aparatului de specialitate a
primarului comunei Gornet-Cricovj udetul Prahova , aprobat prin HCL nr.20l19.05.2016 , proiect care st
aproba in unanimitate, astfel adoptandu-se Hotararea nr. 14 / 2018 ;
La punctul ,l al ordinii de zi se da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive privinr
aprobarea indicatorilor tehn ico-econom ici si a Devizului general pentru proiectul de * * ASFALTARE s
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CORNET-CRICOV, JUDETUL PRAHOVA . ETAPI
lv -A-. -( in care intra strazile :lntrarea Fundatura,lntrarea Morarilor,Penticostalilor (de la Duta Constantin li
.

Dragu Petre).
I se da cuvantul domnului primar care informeaza pe domnii consilieri ca intentioneaza sa finalizezl
actiune ade asfaltare a tuturor strazilor din comuna ,fapt pentru care a intocmit SF pentru lucrarea d'
ASFALTARE ETAPA IV - in care intra strazile ramase neasfaltate si anum : - Intrarea Fundatura,lntrarer
Morarilor, Penticostalilor (de la Duta Constantin la Dragu Petre care sc vor finanta din bugetul local .

vot proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor telrn ico-econom ici si a Devizulu
proiectul de *ASFALTARE sI MoDERNIZARE DRUMURI DE INTERf,s LocAL IN CoMUNT
GORNET-CRICOV, JUDETUL PRAHOVA - ETAPA lv -A* este aprobat in unanimitate, astfel adoptandu-s
Hotararea nr, l5 / 2018 .
S e trecc la n unctul t * Diverse / informari * si se da cuvantul domnului primar care informeaza p
Supus la
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domnii consilierii despre :
- In cazul laculu BATAL-expira termenul, prin pasivitatea noastra facem ca sa se inece oameni in acest la(
Domunl primar se obliga sa aduca la cul)ostinta fiecarui consilier documentele detinute de Primarie in acer
caz de concesiune ,dupa care sa se hotarasca in cunostinta de cauza;

ETAPA ll-continua cu strada de la Cimitir
D-l .consilier Vasile Nicolae spune ca este absolut necesar blocarea apei care curge de la fantana Fundatura .
Solicita d-lui primar ajutorul ,ca odata cu aducerea macaralei pentru fixarea tuburilor de la Ariciu sa taie u
tei din Cimitirul satului l arculesti.
Lucrarea de asfaltare
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