PROCES. VERBAL
Incheiat astazi 08'09.2020' la sediul caminului
cultural Gornet-cricov, judetul prahova, in
sedinta ordinara de consiliu local, convocata
de primar prin dispo zitia nr. gg/04.0g.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 Gornetcricov, judetul prahova, pe anul 2020, initiat de dr cilin
Ion - primar;
3' Aprobarea proiectului de hotarare privind modificarea
inventarului bunurilor cire apartin
domeniului public al comunei Gomet-cricov, judetut prutluu,
initiat de dl c6lin Ion - primar.
La sedinta sunt prezenti toti consilierii.
Dl primar ptezinta ordinea de zi pentru a fi aprobata, domnii consilieri
discuta si decid in
unanimitate aprobarea ordinii de a.
La punctul l, dna secretar general al U.A,T., supune la vot
aprobarea procesului-verbal al sedintei
anterioare, care a fost pus la dispozitia consilieriloi in
timp util. Toti sunt de acord.
La punctul 2 de pe ordinea de zi,.d_l primar prezinta proiectul
de hotarare privind aprobarea
rectificarii bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, jude-tul prahova,
p.
2y2o,astfel:
Se diminueazd prevederile veniturile la cap 11.02.02"Sume defalcate din TVA pentru finanfarea
cheltuielior descentralizatelanivelul ro-*rlo, cu suma de 9g
710 lei
- Se diminueazdptevederile cheltuielilor la secfiunea de funcfionare
cu suma de 9g 7l0lei dupa cum
urmeazd: - la cap 51.!2- Autoritati publice suma de 60 000 lei salarii;
' la cap 68.02 Asistenta sociala suma de 38 710 lei salarii asistenti si indemnizatii
persoane cu handicap .
Se supune la vot, toti sunt de acord, asadar se adopta H.C.L.
nr. 35/0g.0 9.2020.
La ultimul punct, si anume tr. 3, dl primar preziita proiectul de hotarare privind
modificarea
inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gomet-Cricov, judetul prahova,
unde se doreste introducerea in domeniul public a suprafetei de 3887 mp,
situata in tarlatn 76,
parcela Np 1805/1, conform planului de situatie, Scara 1:1000. Se supune
la vot proiectul propus,
domnii consilieri voteazain unanimitate pentru, astfel se adopta H.C.L. nr. 3411g.0 g.2020.
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Acestea

fiind discutiile sedinta se frnalizeaza, incheindu-se prezentul proces-verbal.

Presedinte de sedinta,

Dinescu Maria
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Secretar

al U.A.T.,

