
PROGES . VERBAL

Incheiat astazi 31.f0.2018 la sediul Consiliului Local Gornet-Cricov, judetul prahova, in sedinta
ordinara, de consiliu local, convocata de primarul comunei prin dispozitia nr. 95 din data de 24. 1 0.201 8, cu
urmatorul proiect al ordiniide zi:

l. Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare;
2. Validarea mandatului de consilier local al d-lui. Calin Daniel -Stefan;
3. Depunerea juramantului de catre consilierul nou validat;
4. Aprobarea inlocuirii fostului consilier cu noul consilier in comisia de specialitate a Consiliului local si

functia de presedinte al - coMIsIE PENTRU ADMINISTRATIE puBLtcA LocALA . JURIDI6A, ApARAREA SRD;NII
PUBLICE,A DREPTURILOR CETATENILOR;

5. Aprobarea proiectului de hotarare privind asocierea comunei Gornet-Cricov cu Consiliul Judetean
Prahova si alocarea de sume in vederea realizarii obiectivului de interes public ae *ASFALTARE sl
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA GORNET-CRICOV, JUDETUL PRAHOVA _ETAPA 2. i
precum si aprobarea contributiei comunei Gornet {ricov, de l0 % .calculat la valoarea alocata de Consiliul
Judetean Prahova

6. Aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 201 8 .

7. Aprobarea proiectului de hotarare privind modificarea descrierii pozitiei nr.l25.Strada *Sperantei* situata
in satul Tarculesti , din inventarul domeniului public al comunei Gornet-Cricov.

8. Diverse / informari .

La sedinta pe langa consilierii existenti in functie, participa in calitate de invitat domnul Calin Daniel-
Stefan.

Domnul presedinte de sedinta, Vasile Nicolae, prezinta ordinea de zi;
Se inscrie la cuvant secretarul care propune consiliului local suplimentarea ordiniide zi cu inca un proiect

de hotarare privind prelungirea termenului de inchiriere pentru cabinetul de stomatologie , proiect pus Ia
dispozitia domnilor consilieri in timp util , subiect care a fost dezbatut in principiu si in sedinta anterioara din
luna septembrie ,punct introdus pe ordinea de zi la nr.8 ,iar punctul 8. Diverse / informari ,se renumeroteaza si

devine punctul nr.9 de pe ordinea de zi
Supusa la vot, ordinea de zi completata, este aprobata in unanimitate.
La punctul-l ,secretarul supune Ia vot aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare. pus la dispozitia

consilierilor in timp util, proces-verbal care este aprobat in unanimitate de voturi;
La punctul 2 de pe ordinea de zi, se da citire proiectului de hotarare,expunerii de motive , Raportului

comisiei de validare - privind validarea mandatului de consilier local al d-lui. Calin Daniel -Stefan .

Nefiind inscrieri la cuvant se supune la vot proiectul de hotarare, aprobandu-se in unanimitate de voturi,
astfel se adopta si Hotararea nr.3l din 31,10.2018;

Dupa validarea mandatului de consilier local al comunei Gornet-Cricov,domnul Calin Daniel-Stefan

depune Juramantul .

Domnul Calin Daniel -Stefan vine in fata domnilor consilieri ,cu mana dreapta pe Sfanta Biblie citeste si

semneaza Juramantul impreuna cu presedintele de varsta / sedinta .

La punctul 3 de pe ordinea de zi, se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive, Raportului
comisiei de validare - privind inlocuirea in comisia de specialitate a Consiliului local a fostului consilier cu noul
consilier -Calin Daniel -Stefan - in comisia de specialitate a Consiliului local si functia de presedinte al -
COMISIE PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA JURIDICA, APARAREA ORDINII PUBLICE,A
DREPTURILOR Cf, TATENILOR:

Nefiind inscrieri la cuvant se supune la vot proiectul de hotarare, aprobandu-se in unanimitate de voturi,
astfel se adopta si Hotararea nr.32 din 31.10.2018

La punctul 4 de pe ordinea de zi, se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive privind asocierea
comunei Gornet-Cricov cu Consiliul Judetean Prahova si alocarea de sume in vederea realizarii obiectivului
de interes public de *ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMIINA GORNET-
CRtCOv, JUDETUL PRAHovA -ETAPA 2- * precum si aprobarea contributiei comunei Cornet -Cricov, de l0olo
,calculat la valoarea alocata de Consiliul Judetean Prahova ;

Se inscrie la cuvant domnul Primar Calin Ion care informeaza consiliul local ca acest paneneriat este
+ pe hartie + deoarece constructorul nu vine sa execute lucrari, sa continue lucrare, avand alte lucrari mai bune

, acesta motivand ca lucrarea nu este acoperita financiar deoarece pretul bitumului a crescut foarte mult in ultima
perioada ,majorand pretul lucrarii cu aproape 40 0%.

A fost notificat din 30 in 30 zile pentru nerespecta graficul de lucrari cu care a castigat licitatia. Este
posibil sa vina in timpul ienii cand poate sa continue lucrarea de dalare a santurilor.

Nemaifiind inscrieri la cuvant se supune la vot proiectul de hotarare, aprobandu-se in unanimitate de
voturi, astfel se adopta si Hotararea nr.27 din 31, 10.2018 ;



.!a. Dunclul 5 de pe ordinea de zi, se da cuvantul doamnei popa Mariana- contabrl, care da citirematerialelor, proiectului de hotarare si expunerii de motive privind aproba'rea.".iiii"".ii"irg",ului propriu alcomunei Gornet Cricov, judetul prahova, pe anul 20 I g;
Nefiind inscrieri Ia cuvant se supune la vot proiectul de hotarare, aprobandu-se in unanimitate de voturi,astfel se adopta si Hotararea nr.28 din 31,10.201g;
l'a--p++eiuf o - de pe ordinea. de zi, se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive privindprivind modificarea descrierii pozitiei nr.l25.strada *'sperantei* siluata in satul rarculesti . din inventaruldomeniului public al comunei Gornet-Cricov.
Se inscrie la cuvant domnul Primar care explica domnilor consilieri ca Biserica Tarculesti a masurat pana lalimita gardului de Ia cimitir. Din gard si pana in drum( malul ) a ramas neintabulat si fara a fi inscris in domeniulpublic al comunei , de aceea este necasar sa marim supraiata strazi ca cele doua cartii funciare. a BisericiiTarculesti si cea a drumului sa se alipeasca intre ele

Nemaifiind inscrieri la cuvant se supune Ia vot proiectul de hotarare, aprobandu-se in unanimitate devoturi, astfel se adopta si Hotararea nr.29 din 31.f0.i01g;
La punctul 7 - introdus pe ordinea de zi, se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive privind

privind aprobarea prelungirii, prin act aditional,a contractului de inchiriere nr.2g31 din0.ll..20l3a spatiului din localul Dispensarului Medical pentru desfasurarea activitatii de medicina dentara, aflat in
domeniul public al comunei Gomet - Cricov. I se da cuvantul d-nei Andreescu-stefan Iulia -lnspector
impozite si taxe locale care explica domnilor consilieri ca suma propusa intre limitele de 250 - 300 lei
pe luna pentru acest spatiu este foarte mica . Avand in vedere ca nu exista nici un tarif/ grila de stabilire
a pretului pe metru patrat. Pretul pietii este cuprins intre 1 - 5 euro/m.p. in functie de locatie, localitate,
mediu urban / rural, utilitatii existente. Avand in vedere ca locatia este in mediul rural.in localitate de
rang. V, zona B ,comuna sub 3000 locuitori am lasat la aprecierea consiliului local sa aprobe pretul
dorit .Suma minima s-a calculat la 2 Euro /m.p. pentru incaperi Ia cursul BNR de 4,6 lei/euro .

Se inscriere la cuvant domunl Stanescu Valentin care propune suma minima, adica 250 lei / luna chirie
pentru spatiul din localul dispensarului Medical Coserele si prelungirea contractului cu inca 5 ani .

Nemaifiind inscrieri la cuvant, se supune la vot propunerea d-lui consilier Stanescu si se aproba cu 9
voturi pentru ,d-na consilier Dinescu abtinandu-se deoarece este mama chiriasului din contract astfel
adoptandu-se Hotararea nr.30 din 31.10.2018

La punctul 8 - Diverse / lnformari se inscrie la cuvant domnul Stanescu care intreaba ce se aude cu
Cladirea Caminul Cultural din satul Coserele;

Se da cuvanlul domalai Primar care informeaza consiliul loc despre:
- Caminul Cultural din satul Coserele spune ca pentru intocmirea unui Studiu de Fezabilitate este necesar sa

seindeplineasca criteriul de Parcare -Autorizatia este eliberata de Consiliul Judetean si nu se poate trece peste
aceasta.

- Pentru lucrarea de cadastru general am obtinut ordinul de incepere al lucrarilor,av izu I ANCPI. bornele de
limita de hotar ale UAT-ului.Masuratoarea se va efectua cu drone.Propune sa se inceapa cu satul Priseaca -Valea -
Seaca. Decontarea se va face pe sectoare cadastrale. [n Priseaca sr:nt mu]te cadastre facute de cetateni si este mai
facil a se realiza lucrarea de cadastru . Se munceste foarte mult la strangerea de documente de la cetateni . cei care
nu poseda documente terenurile vor trece in proprietatea comunei . O problema va fi cu islazul comunal .Sunt
foarte putine persoane in varsta care pot identifica vechii proprietari . peste garla unde are * carloft suprafata a
crescut cu 8 ha., aceasta se datoreaza unor adeverinte date aiurea,roluri deschise nelegal pe mostenitori , RA are
program informatic. Este foarte important ca Iucrarea de cadastru se finanteaza 100% .In Romania nu exista nici
o comuna care are cadastru general facut. In satul Dobrota o sa intarnpinam mari probleme din cauza numarului
mare de individuali si de aceea propun sa fie facuta lucrarea la final,o sa fie multe nemultumiri ,actiuni in instanta .

- A fost intocmit proiect pentru desfiintarea cladirii dispensarului vechi si infiintarea unui centru de

fizioterapie, pentru finantarea acestei investitii o oportunitate o constituie infiintarea unei societatii pe actiuni
- Urmeaza sa se ridice documentatia la Asfaltare etapa ll[-cel finantat pe GAL ,sunt cuprinse 8 strazi, 3 nu au

putut fi cuprinse pentru canu au fost publicate in Monitorul oficial -Domeniul publical comunei .

- Totemul - sistemul de trei ceasuri -au fost obtinute 8 avize ,urmeaza sa se obtina cel de la politie .

- Troita de la Valea -Seaca - se face plangere firmei de asigurari care nu a alocat nici o suma pentru reparatia

troitei ;

- Pentru proiectul de canalizar,e trebuiesc facute masuratori in 3D, cele existenle sunt in 2 D ;

Nemaifiind inscrieri la cuvant presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.
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