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
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

Prahova

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

punctul nr.9

de pe ordinea de zi
la
vot,
ordinea
de zi completata, este aprobata in unanimitate.
Supusa
punctul-l
La
,secretarul su pune 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 PUBLICA LOCALA JURIDICA, APARAREA ORDINII PUBLICE,A
PENTRU
ADMINISTRATIE
COMISIE
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 GORNETCRtCOv, 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

devine

-

voturi, astfel

se

adopta

si Hotararea nr.27 din 31, 10.2018

;

