PROCES - VERBAL

Incheiat astazi 30.04.2020, la sediul Consiliului Local Gomet-Cricov, judetul Prahova,
pentru sedinta ordinara de consiliu local, convocata de dl primar prin dispozitia m.39124.04.2020 ,
cu urmatorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare;
2. Alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni, initiat de dl Cilin Ion
primar;
3. Apobarea montarii limitatoarelor de viteza in satul Tarculesti pe str. Sperantei pana in
intersectia cu str. Fundatura (in zona locuintei dlui Macovei Vasile) si dupa intersectia cu st.
Fundatura (la dl. Miclescu Octavian), in satul Gomet-Cricov, pe str. Biserici (in zona locuintei dlui
Dinescu Petre), initiat de dl Cdlin Ion - primar;
4. Aprobarea achizitiei de oglinzi rutiere (10 buc.), initiat de dl Cdlin Ion - primar;
La sedinta domnii consilieri nu au putut sa fie prezenti la sediul Consiliului Local, din cauza
restrictiilor privind pandemia de covid-l9, astfel acestia si-au exprimat votul, individual, in scris, la
domiciliul fiecarui4 neputandu-se intruni in mediul online din cauza lipsei aparaturii necesare.
Documentele, prezenta si formularele de vot, au fost distribuite, de catre un politist local echipat
corespunzator cu masca si manusi, la domiciliul fiecaruia.
La punctul 1, toti consilierii au votat pentru aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare.
La punctul 2 de pe ordinea de zi, toti consilierii au votat pentru alegerea unui nou presedinte de
sedinta pentru urmatoarele trei luni. Dl Dinica Constantin fiind propus pentru a fi presedinte de
sedinta pentru urmatoarele ftei luni, astfel se adopta H.C.L . ru. 16/30.04.2020.
La punctul 3, toti consilierii au votat pentru aprobarea montarii limitatoarelor de viteza in satul
Tarculesti pe str. Sperantei pana in intersectia cu str. Fundatura (in zona locuintei dlui Macovei
Vasile) si dupa intersectia cu str. Fundatura (la dl. Miclescu Octavian), in satul Gomet-Cricov, pe str.
Biserici (in zona locuintei dlui Dinescu Petre), se adopta astfel H.C.L. nr. 17130.04.2020.
La punctul 4 de pe ordinea de zi, toti consilierii au votat pentru aprobarea achizitiei de oglinzi
rutiere (10 buc.), adoptandu-se H.C.L. nr. 18130.04.2020.
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Astfel desfasurandu-se sedinta de consiliu local, inchei prezentul proces-verbal.
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