
PROCES - VERBAL

Incheiat astazi 20.02.2020, la sediul Consiliului Local Gomet-Cricov, judehrl Prahov4 in
sedinta extraordinara de consiliu local, convocata de primar prin dispozitia m. 9117.02.2020, cl
urmatorul proiect al ordinii de zi:

l Aprobarea procesului - verbal al qedinlei anterioare;
2. Aprobarea proiectului de hotdrAre privind aprobarea bugetului propriu al comunei Gornet-

Cricov, judeful Prahova pe anul 2020, iniliat de dl Cdlin Ion - primar;
3, Aprobarea proiectului de hottrrdre privind utilizarea excedentului pe anul 2020, stabilit ca

rezultat al execuliei bugetului local al anului 2019, iniliat de dl Cllin Ion - primar;
4. Aprobarea proiectului de hot2ir6re privind mandatarea dlui primar al comunei Gomet-Cricov

pentru votarea si semnarea actului aditional nr. 2 la contractul w.259/18.02.2019, iniliat de dl CElin
Ion - primar;

La sedinta sunt prezenti toti consilierii.
Dl primar preanta ordinea de zi pentru a fi aprobat4 domnii consilieri discuta si decid in

unanimitate ca sunt de acord cu ordinea 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

bugetului propriu al comunei Gomet-Cricov, judeful Prahova pe anul 2020. I nheaba daca este

nevoie sa fie explicat fiecare obiectiv de investitie in parte, daca sunt neintelegeri. Dl Dinica cere
lamuriri asupra obiectivului Reparatii strada Bailor Dobrota, unde dl primar spune ca este vorba de
grosimea asfaltului, de 4 cm. Dl primar aminteste ca unele obiective sunt trecute, doar ca sa poata fi
prinse si in speranta ca se vor mai aloca sume pentru a le putea realiza. Dna Nitu, intreaba de ce s-au
alocat bani pentru pensiile speciale, daca acestea nu au fost inca aprobate. Dl primar raspunde ca
banii au fost socotiti pentru varianta in care pensiile speciale vor fi aprobate, iar daca nu va fi cazul,
banii aceia vor fi redistribuiti. Se supune la vot, toti sunt de acord, asadar se adopta H.C.L. nr.
12t20.02.2020.

Se trece la punctul 3, unde dl primar prezinta proiectul privind utilizarea excedentului pe anul
2020, stabilit ca rezultat al executiei bugetului local al anului 2019, explicand ca este vorba de
sumele de bani ce au ramas la sfarsit de an, ce au fost distribuite pentru finantarea cheltuielilor din
sectiunea de dezvoltare cont 40.02.14. Toti sunt de acord, se adopta astfel H.C.L. nr. 13120.02.2020.

La ultimul punct, ff. 4, de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectul de hotarare cu privire la
mandatarea dlui primar al comunei Gomet-Cricov pentru votarea si semnarea actului aditional nr. 2
la contractul w. 259118.02.2019. Se voteaza in unanimitate pentru, adoptandu-se H.C.L. nr.
14/20.02.2020.

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

Secretar al U.A.T.,
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