PROCES - VERBAL
incheiat asfii f
!.05.2021, la sediul Primariei Comunei Gomet-Cricov, judeful prahova, in
ordinarl de 'cbnsiliu local, convocata de dl. primar prin dispozilia nr. 70
din 10.05.2021,
cu urmatorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului - verbal al qedinfei anterioare;
2' Aprobarea proiectului de hotirdre privind acordarea unui mandat special dlui. Cdlin lon,
reprezentantul localitd\ii Gornet-Cricov,
iude{ul Prahova, tn Asocialia de Dezvoltare
Intercomunitard "Parteneriatul pentru Managementul Apei prahova", initiat
de dl. primar
C6lin Ion;
3' Aprobarea proiectului de hotirdre privind aderarea comunei Gornet-Cricov la Asocialia
Comunelor din Romdnia,irutiatde dl. primar Cilin Ion;
4. Aprobarea proiectului de hot[rdre privind reorganizarea aparatului de specialitate al
primarului comunei Gornet-Cricov, iudelul Prahova, respectiv aprobarea organigromei
Si
statulut defunclii, initiat de dl. primar C5lin Ion;
5. Aprobarea proiectului de hot6rdre privind alegereo unui nou preqedinte de Sedinld pentru
urmatoarele trei luni, initiat de dl. primar C6lin Ion;

qedinfa

6. Diverse.
Dl primar

fi

prezinta ordinea de zi pentru a
aprobata, solicitand totodata acordul pentru
introducerea a doua noi puncte pe ordinea de zi, si anume:
- Aprobarea proiectului de hotlrdre "Cresterea eficien{ei energetice qi gestionarea inteligenta a
energiei in clEdirile publice cu destinafie de unit{i de invi{6mdnt, Gradini}a Gornet-Cricov qi
Grddinila Coqerele",
Aprobarea proiectului de hot6rdre modificarea H.C.L.-ului nr. 34 din 28.09.2007, prin
redenumireaatrei strdzi de pe DJ 102C. DJ l02N qi DJ 102R,
Domnii consilieri discuta si decid in unanimitate ca sunt de acord cu introducerea noilor puncte
propuse. ce vor avea numarul 6. respectiv 7 pe ordinea de zi., iar diversele discutii raman pentru
finalul sedintei.
La punctul l, dna secretar general al comunei, 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 prezintd, proiectul de hotarare privind acordarea unui
mandat special dlui. C6lin Ion, reprezentantul localiti$i Gomet-Cricov, judeful Prahova, in Asociatia
de Dezvoltare Intercomunitarl "Parteneriaful pentru Managementul Apei Prahova". Se supune la

-

vot, tofi sunt de acord, aqadar se adopta H.C.L. nr. 16114.05.2021.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, dl primar prezinti proiectul de hotarare privind

aderarea

comunei Gomet-Cricov la Asociafia Comunelor din Romdni4 aceasta este necesara pentru a putea
face misiunea de audit prin intermediul asociatiei, pentru ca nu exista disponibilitate financiara de a
angaja doi auditori, asa cu prevede legea, pentru institutie. Toli sunt de acord. Se supune la vot, se
voteuzAin unanimitate pentru, aqadar se adopta H.C.L. ru.17114.05.2021.
La punctul 4 de pe ordinea de zi, dl primar prezinti proiectul de hotarare privind reorganizarea
aparatului de specialitate al primarului comunei Gomet-Cricov, judeful Prahova, respectiv
aprobarea organigramei qi statului de funcfii, unde se detaliaza toate modificarile aparute, asa cum
apar in anexa 1- statul de functii . Se supune la vot, se voteaz6 in unanimitate pentru, aqadar se
adopta H.C.L. nr. 18/14.05.2021.

La punctul 5 de pe ordinea de zi, dl primar prezintd proiectul de hotarare privind alegerea unui
nou preqedinte de qedinf[ pentru urmatoarele trei luni, in urma propunerilor, se decide ca dl Vasile
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cu runa iunie Se supune ra vot, togi
sunt de acord,

La primul punct' nou introdus, nr.
6, dl primar prezintaproiectul de hotarare
privind aprobarea
proiectului "cresterea eficienfei
energetice gi gestionarea inteligentd
a energiei in cl'dirile publice cu
destinafie de unitaf de invifdmant,
dradinila Gomet-cricov qi Gradinifa coqerele,,,
se detaliaza ca
este un proiect benefic, pe fonduri,
care ajuta la modemi zarea sieficientizarea
energiei electrice in
cele doua gradinite, prin schimbarea
instalatiilor, a boilerelor. Se supune la vot, tofi
sunt de acord,
agadar se adopta H.C.L. nr.20/14.05.2021.
La ultimul punct, cel nou introdus, nr. 8, dl prim ar prezintd,
proiectul de hotarare privind
modificarea H'C'L'-ului nr. 34 din 28.09.2007,
prin redenumire a a trei strdzi de pe DJ 102c. DJ
102N qi DJ 102R, aceste redenumiri sunt necesare pentru
intabularea strazilor, respectiv demararea
proiectului pentru canalizare- Dl primar solicita domnilor
consilieri sa vina cu propuneri pentru cele
3 sttazijudetene, avand in vedere ca multe propuneri ce sugerau numele
unor localnici coincideau cu
alte denumiri de strazi comunale, s-a decis pana la rrma ca strada
de pe DJ l02c sa se denumeasca
'Magnoliei", strada de pe DJ 102N sa se denumeasca "MesteacEnului", iar pentru strada de pe
DJ
102R au fost toti de acord cu propunerea dlui Dinic6, si anume sa poarte denumirea de
strada
"Soarelui". Se supune la vot, tofi sunt de acord, aqadar se adopta H.C.L. nr.21114.05.202t.
La diverse disculii se inscrie dl IonifE, ce se declard nemulgumit ca nu sunt toaletate drumurile
agricole qi totodata doreste sa fie puse in circulatie, da exemplu drumul spre Valea Lidii.
Acestea fiind discufiile qedin{a se frnalizeazd, incheindu-se prezentul proces-verbal

al Comunei,

Secretar

sabeta
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