
PROCES - VERBAL

Incheiat astazi 02.12.2020, la sediul Primariei Comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova, in
sedinta ordinara de consiliu local, convocata de dl. primar prin dispozitia m. 125127.11.2020, cu
urmatorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare;
2. Aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gomet-

Cricov, judetul Prahova, pe anlul2020, initiat de dl C6Iin Ion - primar;
La sedinta smt prezenti toti consilierii locali.
Dl primar prezinta ordinea de zi pentru a fi aprobata, domnii consilieri discuta si decid in

unanimitate aprobarea ordinii de zi.
La punctul l, dna secretar general al U.A.T., supune la vot aprobmea procesului-verbal al sedintei

anterioare, care a fost pus la dispozitia consilierilor in timp util. Toti sunt de acord.
La punctul 2 de pe ordinea de zi, dl primar prczinta proiectul de hotarare privind aprobarea

rectificarii bugetului propriu al comunei Gomet-Cricov, judehrl Prahov4 pe anul 2020, astfel:
- Majorarea veniturilor la cap 48.02 Fonduri europene nerambursabile suma 405 000 lei
- Majorarea cheltuielilor la cap 65.02lnvatamant cu suma de 405 000 lei , penku realizarea

obiectivului de investitie ,,Dotare cu echipamente din domeniul tehnologiei - IT mobile,
respectiv tablete,echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si

cadrele didactice din invatamdntul preuniversitar, dl primar specifica faptul ca ulterior o sa

primim banii de la minister.
- Diminuarea c ap 5l .02 Administratie cu suma de 450 000 lei
- Majorarea cap.84.02 Drumuri cu suma de 450 000 lei pentru realizarea obiectivului de

investitie Asfaltare si modemizare drumuri de interes local in comrma Gomet-Cricov, aici specifica

ca este vorba de proiectul II de asfaltare, precum si reparatia strazii DC 49, din satul Dobrota.

- Diminuarea c ap 67 .02 Cultura cu suma de 90 000 lei ;
- Majorarea 

"up 
1S.OZ Invatamant cu suma de 90 000 lei pentru realizarea obiectivului de

investitii Reparatii grupuri sanitare Scoala Gimnaziala Gomet Cricov. Dl Ion Costin ce

reprezinta denumirei "riparatii", dl primar raspunde ca vor fi refacute grupurile sanitare intru

t61ul, chiar si peretii carJ sunt neconformi, facuti din rigips carton, mai putin gresia si o parte

din instalatia electrica.
Se suprme la vot, toti sunt de acord, asadar se adopta H.C'L' rtr ' 45/02'12'2020'

Dupa epuizarea punctelor de pe ordinea de zi, sunt diverse discutii si situatii pe care dl primar,

cat si domnii consilieri le considera importante si de adus la cunostinta, asadar:

- dl primar spune ca are speranta ca vom prinde parteneriate cu consiliul Judetean pentm studiul

de fezabilitate - Gaze Naturale, avand traseul dat de Distrigaz, cu ruta Urlati-Iordacheanu-Gomet-

cricov, insa ne lovim de o nouaproblema, si anume ca nu am primit HCL de aprobare de la Urlati si

Iordacheanu, care initial siau exprimat acordul in acest sens si ne-au promis sustinerea dumnealor,

dar acum ni se sugereaza 
"u 

t., * fi suficient debit, caci isi doresc si ei o extindere a retelei de gaze,

asadar nu ne ramine de facut decat sa asteptam o solutie din partea celor de la Distrigaz.
"-Oi 

pri-* .p""ifica faptul ca pro ieclJ/ dZ Infiintare retea di gaze nu este acelasi lrtct]u ct Extindere

retei de gaze, ca sunt proiecte diferite, ce nu pot fi facute impreuna'

fnla 
".t.ip".ifrcat 

de catre dl primar, ca isi doreste sa poate lolosi suma de bani existenta la nivel de

Consiliul Judetean, ce poate fi atribuita comunei noastre'

Dl consilier Ionita Gabriel, intervine si spune ca daca wem sa ajunga gazele in trebuie sa

r* r"guti la magistral4 .ru la .onda, dl primar ii aduce la cunostinta ca cei de la Urlati nu mai sunt

racordati la sonda, totusi, dl Ionit4 considera ca nu ne putem lega de Urlati ca.nu exista debit

suficient, insa dl primar specifica ca acest fapt nu este un impediment, caci mai exista debit pentru

inca 10 000 locuitori, p.oUt*u "rt .u ,oi sa faca ei extindere de retea pentru inca 3000 de



gospodarii si pentru un viitor parc industrial, lucru ce nu era propus la discutiile incipiente privind
racordarea noastra, a comunelor din proiect, la reteaua lor.
Initial calculul a fost corect facut pentru comunele arondate Vaii Cricovului, insa dl Machitescu s-a
razgandit si a spus ca ii trebuie si dumnealui pentru mai mult de 3000 de gospodarii, iar astfel noi
suntem exclusi din aceasta varianta de bransare, cu toate ca acea conducta foloseste o presiune de 6,

dar care tehnic poate sustine o presiune de 10 bari.

- dl consilier Ionita Gabriel, considera ca nu este corect si doreste ca primaria sa intervina, sa nu
mai fie obligatorie interventia Ocolului Silvic, pentru a da aprobare sa isi curete sau sa taie lemnele,
cetatenii, din gradinile proprii, dl primar, cat si dl viceprimar sustin ca nu se poate implica primaria
in schimbarea regulilor Ocolului Silvic, ce sunt facute in baza unor legi, caci se fac sesizari cu

privire la transportul lemnelor, iar marcarea lor, trebuie sa fie insotita de documente de transport.

- dl primar anunta ca la aprobarea bugenrlui pentru anul ce tumeava, se va intocmi o lista cu

obiectivele dorite, ce va fi transmisa la Finante si Trezorerie, care nu se va mai putea modifica
ulterior, drept pentru care trebuie bine gandita, sa cuprinda toate proiectele dorite sau posibil de

indeplinit;

- dl primar aduce la cunostinta ca s-a facut studiu de fezabilitate pentru canalizare, care va fi depus

prin orice program ce va fi la nivelul anului 2021. Pe S.F. s-au prins aproape toti locuitorii din

iom.,na, cu exteptia celor ce sunt foarte jos, unde se va interveni cu vidanja, caci asa este mai putin

costisitor. Statia de epurare va fi mutata ca sa nu fie depasita limita administraliva, iu pentru a nu

avea restrictia amplasarii la minim 500 m de locuinte s-a ales un o statie modulara cu tocator ce

poate fi amplasata si la 150 m de locuinte.

- dl primar spune ca in legatura cu sala de educatie fizica suntem in curs de licitatii.

- dl primar reaminteste ca marea problema este ca la nivelul comunei exista un buget foarte mic si

astfel se incearca supravietuirea din taxe si impozite, situatia cea mai dificila consta in plata

indemnizatiilor persoanelor cu handicap si a salariilor asistentilor personali, ce sunt platite 40%:o din
bugetul local, fata de acum 3-4 ani cand se achita doar 10"/o din bugetul local, insa sunt sanse sa se

revina la situatia precedenta, iar acest lucru ne-ar ajuta foarte mult financiar'

- dl Ionita Gabriel, il intreaba pe dl primar, daca nu cumva se consuma prea mult curent electric
pentru faptul ca lampile stradale function eMA. pe senzor si nu conform unui program prestabilit, dl
primar ii raspunde, spunand ca de asa maniera a fost facut proiectul, dar in martie expira contractul
si vom miza pe un nou proiect ce promite numeroase avantaje, insa studierea documentatiei se

desfasoara greoi din lipsa personalului de la Ministerul Mediului, termenul limita de finalizare ar fi
luna iunie 2021.

Acestea fiind discutiile sedinta se finalizeaza, irrcheindu-se prezentul proces-verbal.
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