PROCES. VERBAL
Incheiat astazi 14'07
'2020, la sediul caminului cultural Gornet-cricov, judetul prahov4
in
tocat, convocata de primar prin dispo zitia
nr. 64/t0.07.2020,'cu

Hffi-:tffi:,ii"r::ffi'i:

1. Aprobareaprocesului - verbal ar sedintei

anterioare;

2' Aprobarea nroi.e$ului.de hotarare privind asocierea
comunei Gornet-cricov cu Judetul prahova
qi alte unitafi administrativ-teritoriale din judeful pruuoru
in vederea constituirii Asociafiei de
Dezvoltare Intercomunitard, ,,Gazcricov 202-0 Prahoru,,,lritiut
de dl c6lin 1ol - primar;
3' Aprobarea proiectului de hotarare privind atribuirla in folosinfa
grut rita a unui spa{iu pentru
stabilirea sediului social al Asociatiei di Dezvoltare Intercomunitard,,GazCricov
2020 prahova,,
rrallova'
'rq4 "u6r"z \'rruuv LvLv
initiat de dl cSlin Ion - primar;
'
4' Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului
de aplicare a taxei speciale
pentru oficierea casatoriei in afara sediului Primariei Gornet-bricov
, initiat de dl Calin Ion - primar;
5' Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea devizuiui estimativ al obiectivului
de
investitie "Infiintare refea de canalizarc qi stafie de epurare in comuna Gornet-Cricov, judeful
Prahova", initiat de dl Chlin Ion- primar;
6. Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea devizului estimativ al obiectivului de
investitie "Programul privind sprijinirea eficienfei energetice qi a gestion6rii inteligente a energiei in
infrastructura de iluminat public", initiat de dl Cdlin Ion primar; 7. Aprobarea proiectului de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor crue apartin
domeniului public al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, initiat de dl Calin Ion primar;
La sedinta sunt prezenti toti consilierii.
Dl primar prezinta ordinea de zi pentru a fi aprobata, solicitand totodata acordul pentru
introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, care sa detina locul doi in ordinea de zi si anume:
- aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Gomet-Cricov, judetul Prahov4 pe anul 2020.
Domnii consilieri discuta si decid in unanimitate ca sunt de acord cu introduqerea noullri pqnct
pe ordinea de zi, iar celelalte fiind decalate. Se aproba ordinea de zi.
ce va avea numarul
punctul
general
La
1, dna secretar
al U.A.T., supune la vot aprobarea 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, cel nou introdus, dl primar prezinta proiectul de hotarare
privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, judeful Prahova, pe anul
2020, astfel: -Lacap 84.02 Drumuri se diminueazacl suma de 100 000 lei;
- La cap 70.02 Iluminat public - se majore aza ct suma de I 0 000 lei;
- La cap 74.02 - Protectia mediului se majoreaza cu suma de 90 000 lei ;
Se supune la vot, toti sunt de acord, asadar se adopta H.C.L. nr.25114.07.2020.
Se trece la punctul 3, unde dl primar prezinta proiectului de hotarare privind asocierea Comunei
Gornet-Cricov cu Judetul Prahova qi alte unit6fi administrativ-teritoriale din judeful Prabova in
vederea constituirii Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Gaz Cricov 2020 Prahova", dl
primar prezinta situatia, spune ca vor participa 5 comune (Gornet-Cricov, Apostolache,
bhio3d.*ra, Sdngeru si Tataru) si Judelul Prahova care va sprijini Asociatia cu suma de 25 000 lei,
iar fiecare comuna cu cate 1 000 lei, precum qi cu cotizatia anuala de 2 000 lei;
Dl primar specifica faptul ca inbaza Asociatiei se va cere infiintarea sistemului de gaze naturale in
comuna si spera ca in doua luni toate documentele sa fie intocmite. lJrmeaza sa se creioneze traseul
pentru traniitare, se va decide care este cel mai corect, din partea dlui primar Machitescu avem toata
tunavointa. Dna presedinte supune la vot proiectul propus, domnii consilieri voteaza in unanimitate
pentru, astfel se adopta H.C.L. nr.26114.07 .2020;
La punctul 4 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectul de hotarare privind atribuirea in
folosinla gratuit[ a unui spafiu pentru stabilirea sediului social al Asocia]iei de Dezvoltare
Intercomunitar1 ,,Gaz Cricov ZDZO prahova", specifrcand in la demisolul primariei exista o camera
si
A"JZOrr],unde membrii Asociatiei isi vor putea desfasuta activitatea de birou, sedintele comune,
activitatea,
desfasura
va
unde persoana desemnata de Asociatie pentru efectuarea lucrarilor isi

'

"i.

totodata spune ca potrivita pentru aceasta ar

din comuna, care se considera, de

fi

dna avocat Pruna Madalina sau oricare alta persoana
potrivita pentru intocmirea
catre Consiliul Local, a

fi

documentelor Asociatiei.
Dna presedinte Dinescu Maria, supune la vot proiectul propus, domnii consilieri voteaza in
unanimitate pentru, astfel se adopta H.C.L. nr.27114.07 .2020;
La punctul 5 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de aplicare a taxei speciale pentru oficierea casatoriei in afara sediului Primariei
Gomet-Cricov, dl primar explica faptul ca in nenumarare randuri au fost solicitari din partea
viitorilor miri de a l-i se oficia casatoria in diverse locuri din comuna si tocmai de aceea s-a gandit sa
se aplice acest regulament pentru a veni in intampinarea tinerilor miri cu aceasta oportunitate.
Dl Vasile Nicolae intreaba daca taxa este obligatorie, dl primar raspunde ca valoarea tanei se
instituie conform propunerilor consilierilor locali.
Dl Duta Danut, face o comparatie cu taxele din localitatile vecine, dupa care incep propunerile,
concluzionand ca taxa sa aiba valoarea de 100 lei, se supune la vot proiectul propus, domnii
consilieri voteazain unanimitate pentru, astfel se adopta H.C.L. rtr.28114.07.2020;
Se trece la punctul 6, unde dl primar prczintaproiectului de hotarare privind aprobarea devizului
estimativ al obiectivului de investitie "infiinlare relea de canalizare qi sta{ie de epurare in comuna
Gornet-Cricov, judeful Prahova",dl primar specifica faptul ca acesta este un deviz ce poate suferi
modificari, in functie de situatia din teren. Suma pentru studiul de fezabilitate este de aproximativ
81.000 fara TVA, suma prinsa la inceput de an, insa banii fizic nu sunt, dar speranta este ca se va
rea\izaun parteneriat cu Judetul Prahova. Lucrarea nu s-a putut realiza mai din timp, dat fiind faptul
ca drumurile asfaltate se afla in garantie pana la anul viitor. Se supune la vot proiectul propus,
domnii consilieri voteazain unanimitate pentru, astfel se adopta H.C.L. w.29114.07.2020;
La punctul 7 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea
devizului estimativ al obiectivului de investitie "Programul privind sprijinirea eficien{ei energetice $i
a gestionlrii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public", unde aminteste ca exista
hotarare privind participarea la programul pentru iluminat, insa mai sunt de aprobat indicatorii
tehnico-economici si devizul estimativ, suma fiind de 500.000lei, din care noi datomm}0o/0.
Se vor schimba toate lampile din comuna (472buc), pe drumurile judetene vor fi montate lampi cu o
dimensiune mai mare, in comuna lampile vor fi din stalp in stalp, caci se vor monta si cele ce ftlman
si sunt in stare de functionare, astfel comuna noastra va prezenta un risc scazut incidentelor ce pot
aparea in timpul noptii.
Pe perioada implementarii proiectului firma acorda garantie, lucrarea in sine se va face doar cu
avizttl S.C. Electrica S.A., iar in cazul in care vor fi probleme de tensiune sau oricare alta problema,
isi vor asuma impreuna. Pentru acest obiectiv dl primar a facut cerere pentru rcalizarca
parteneriatului cu Judetul Prahova, in speranta ca va fi aprobata.
Dna presedinte Dinescu Maria, supune la vot proiectul propus, domnii consilieri Yoteaz-a in
unanimitate pentru, astfel se adopta H.C.L. nr. 30/14.07.2020;
La ultimul punct, si anume tr. 8, dl primar prezinta proiectul de hotarare privind modificarea
inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova,
fiind vorba despre suprafata de 198 mp, renrltata in plus, care trebuie trecuta separat in domeniul
public la strada ,,Intarea Penticostalilor", si nu la comun cu cea de 510 mp, asadar situatia din teren
trebuie sa arate asa:
se introduce suprafata de 198 mp in continuarea a strazii ,,Intrarea Penticostalilor" , ce se
regaseste la pozita 17 7 ;

.

o
o

strada ,,Intrarea Penticostalilor" are suprafata de 510 mp,

suprafata de 198 mp, nou introdusa, va fi intabulata ulterior, cu lungime de 43,67 mp si
latimea de 4,67 mp;
Se supune la vot proiectul propus, domnii consilieri voteaza in unanimitate pentru, astfel se adopta
H.C.L. nr. 3l I 14.07 .2020.
Acestea fiind discutiile sedinta se finalizeaza, incheindu-se prezentul
Secretar

Vlad

)

al U.A.T.,

