PROCES - VERBAL

lncheiat astazi 07.02.2020, la sediul Consiliului Local Gomet-Cricov, judetul Prahov4 in
sedinta ordinara de consiliu local, convocata de primar prin dispozitia nr. 7 /03.02.2020, cu urmatorul
proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare;
2. Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea execuliei bugetare pe anul 2019, initiat de
dl Cilin Ion - primar;
3. Aprobarea proiectului de hotarare in legatura cu planul anual de actiure privind serviciile
sociale, initiat de dl Cilin Ion - primar;
4. Aprobarea proiectului de hotarare privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice,
Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "CNI" S.A., a amplasamentului
si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectirului de investitii Proiect pilot - "Sala de
educatie fizica scolara" din sat Gornet-Cricov, comuna Gomet-Cricov, judetul Prahova, initiat de dl
Ctrlin Iorr primar;
La sedinta sunt prezenti toti consilierii.
Dl primar prezinta ordinea de zi pentru a fi aprobat.
Domnii consilieri discuta si decid in unanimitate ca sunt de acord, se aproba ordinea de zi.
La punchrl 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
executiei bugetare pe anul 2019. Intreaba daca sunt nelamuriri si daca vrea sa se mai discute pe baza
anexei, insa nu este cazul. Se supune la vot, toti sunt de acord, asadar se adopta H.C.L. nr.
9/07.02.2020.
Se trece la punctul 3, unde dl primar prezinta proiectul privind planul anual de actiune privind
serviciile sociale, explicand ca scopul planului este acela de a preveni sau de a limita situalii de
dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune social[. Institu]ia
urmare$te rcalizarea scopului prin acordarea de beneficii gi servicii sociale. Toti sunt de acord, se
adopta astfel H.C.L. nr. 10/07.02.2020.
La ultimul punct, si :ulume nr. 4, dl primar prezinta proiectul de hotarare privind predarea cahe
Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii
"CNf' S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de
investitii Proiect pilot - "Sala de educatie fizica scolara" din sat Gomet-Cricov, comuna GometCricov, judetul Prahova. Dl. primar explica obiectivul de investitii ce doreste a fi implementat,
prezinta planul de amplasament, asigurand ca toate costurile investitiei vor fi suportate de catre
"CNf' S.A. Se supune la vot, toti sunt de acord, astfel se adopta H.C.L . w. 11107.02.2020.
Dupa epuizarea punctelor de pe ordinea de zi, se discuta urmatoarele :
dna Dicu Mihaela, prezinta solicitarea dnei Plaiasu, de a se asfalta si strada din zona in care
locuieste, dl primar raspunde ca doreste sa fie acoperite toate zonele ce necesita asfaltare,
insa anul acesta spera sa se finalizeze lucrarile ce sunt in derulare;

-

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