
PROCES. VERBAL

Incheiat astazi 18.08.2020, la sediul Caminului Cultural Gornet-Cricov, judetul Prahova, in
sedinta ordinara de consiliu local, convocata de primar prin dispozitia m. 76114.08.2020, 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 Gornet-
Cricov, judetul Prahova, pe anul 2020, initiat de dl Cdlin Ion - primar;

3. Aprobarea proiectului de hotarare privind asocierea comunei Gomet-Cricov cu judeful Prahova
in vederea realizarii obiectivului de investitie "Infiintare sistem de carnlizare si statie de epurare in
comuna Gomet-Cricov" si aprobarea contributiei comunei Gornet-Cricov de l0 o , calculat la
valoarea cu care contribuie Consiliul Judetean Prahova, initiat de dl C6lin Ion - primar;

4. Aprobarea proiectului de hotarare privind asocierea comunei Gornet-Cricov cu judetul Prahova
in vederea realizarii obiectivului de investitie " Infiintare sistem de distribufue gaze naturale in
comuna Gomet-Cricov" si aprobarea contributiei comunei Gomet-Cricov de l0 yo, calculat la
valoarea cu care contribuie Consiliul Judetean Prahova, initiat de dl Cnlin Ion - primar;

La sedinta sunt prezenti toti consilierii.
Dl primar prezir,rta ordinea de zi pentru a fi aprobata, domnii consilieri discuta si decid in

unanimitate aprobarea ordinii de zi.
La punctul 1, dna secretar general 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, dl primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea

rectificarii bugetului propriu al comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2020, astfel:
- Se majoreazdprevederile veniturilor la cap.43.39.02 - Subvenlii acordateinbaza contractelor de

parteneriat sau asociere, pentru secliunea de dezvoltare - 1 15 000 lei .

- Se majoreazi,prevederile cheltuielilor la sectiunea de dezvoltare dupa cum urmeazd :

- La cap 70.02.07 - Alimentare ar gaze naturale suma de 45 000 lei pentru obiectiwl de investilie
,,Infiin{are sistem de distribufie gaze naturale in comuna Gornet-Cricov, judeful Prahova ".
- La cap 74.02.06 - Canalizare qi tratarea apelor uzate suma de 70 000 lei pentru obiectivul de

investitie ,,Infiin(are relea de canalizare qi stafie de epurare in comuna Gornet-Cricov , judelul
Prahova"
- Se diminueazaprevederile cheltuielilor la sectiunea de dezvoltare cu suma de ll5 000 lei de la

cap 7 0.02 - servicii si dezvoltare publica - suma de 45 000 lei si de la cap 7 4.02 protectia mediului -
suma de 70 000 lei .

- Se majoreazaprevederile cheltuielilor Ia sectiunea de dezvoltare cu suma de 115 000 lei la cap
84.02 drumuri pentru realizarea obiectivului de investitie Reparafii strada Bdilor sat Dobrota.
- Viramente in cadrul cap. 5l .02,61.02 ,65.02 .

Se supune la vot, toti sunt de acord, asadar se adopta H.C.L. nr.32118.08.2020.
Se trece la punctul 3, unde dl primar prezinta proiectului de hotarare privind asocierea comunei

Gornet-Cricov cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de investitie "Infiintare sistem
de canalizare si statie de epurare in comuna Gornet-Cricov" si aprobarea contributiei comunei
Gornet-Cricov de I0 o 

, calculat la valoarea cu care contribuie Consiliul Judetean Prahova.
Dl primar specifica faptul ca in baza H.C.J ff. 110/10.08.2020, inregistrata cu nr.

2239113.08.2020, privind asocierea judetului Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor

sume din bugetul judetului Prahova pe anul 2020 in vederea realizarri unor obiective de interes

public, s-au alocat 70.000 lei pentru obiectivul susnumit.

Dna presedinte supune la vot proiectul propus, domnii consilieri voteaza in unanimitate pentru,

astfel se adopta H.C.L. nr. 33118.08.2020.



La ultimul punct, si anume nr. 4, dl primar prezinta proiectul de hotarare privind asocierea

comunei Gornet-Cricov cu judetul Prahova in vederea realtzarii obiectivului de investitie "Infiintare

sistem de distribuire gaze naturale in comuna Gornet-Cricov" si aprobarea contributiei comunei

Gornet-Cricov de lO yo, calculat la valoarea cu care contribuie Consiliul Judetean Prahova. Dl

primar specifica faptul ca in baza H.C.J nr. 1 10/10.08.2020, inregistrata cu nr. 2239113.08.2020,

privind asocierea judetului prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul

judetului prahova pe anul 2020 in vederea realizarli unor obiective de interes public, s-au alocat

45.000 lei pentru obiectivul susnumit.

Se supune la vot proiectul propus, domnii consilieri voteaza in unanimitate pentru, astfel se adopta

H.C.L. m. 341 18.08.2020'

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

Presedinte de sedinta, Secretar al U.A.T.,
Vlad
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