PROCES. VERBAL
incheiat astdzi 26.05.2021, la sediul Primariei Comunei Gomet-Cricov, judeful prahova, in

qedinfa extraordinar[ de consiliu local, convocata de dl. primar prin dispozilia nr.
cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

73 din2l.05.Z02l,

1. Aprobareaprocesului - verbal al qedinfei anterioare;
2. Aprobarea proiectului de hotdr6re privind rectificarea

3.

4.

bugetului propriu al comunei Gornetjudetul
Cricov,
Prahova, pe anul 2021, initiat de dl. primar C6lin Ion;
Aprobarea proiectului de hotdrdre privind modificarea H.C.L-ului cu nr. 38121.09.2020 privind
aprobarea proiectului qi a cheltuielilor legate de proiectul:"Achizitia de echipamente din
domeniul tehnologiei - it mobile, respectiv tablete, echipamente qi dispozitive necesare
activitdtii didactice pentru elevii qi cadrele didactice din inv6[6m6ntul preuniversitar, Comuna
Gornet-Cricov, Judetul Prahova", initiat de dl. primar C6lin Ion;
Diverse.

prezinta ordinea de zi pentru a fi aprobata, solicitand totodatl acordul pentru
introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, si anume:
- Aprobarea proiectului de hotarare privind actualizarea componentei Serviciului Voluntar pentru
Situafii de Urgenfl al comunei Gornet-Cricov, Judetul Prahova;
Domnii consilieri discuta si decid in unanimitate ca sunt de acord cu introducerea noului punct
propus. ce va avea numarul4, pe ordinea de zi, iar discufiile diverse nr. 5.
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 prezinti. proiectul de hotarare privind rectificarea
la vot, toli
bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2021. Se supune
sunt de acord, aqadar se adopta H.C.L. m.22126.05'2021'
privind modificarea
La punctul 3 de pe ordinea de zi, dl primar prezintd proiectul de hotarare
legate de
H.C.L-utui cu ff. 3g121.09.2020 privind aprobarea proiectului 9i a cheltuielilor
it mobile, respectiv tablete'
proiectul:,, Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei elevii 9i cadrele didactice din
echipamente qi dispo zitive necesare activitdtii didactice pentru
Prahova", sumele propuse fiind prinse
inv616m6ntul preuniversitar, Comuna Gornet-Cricov, Judetul
in unanimitate pentru' aqadar se
in bugetul local. Toli sunt de acord. Se supune la vot, se voteazi

Dl primar

adopta H.C.L. nr. 23 126.05.2021.

primar prezintLproiectul de hotarare privind
La noul punctul introdus, nr. 4 de pe ordinea de zi,dl
Situa{ii de Urgenti al comunei Gornet-Cricov'
acfiial\zarca componentei Serviciului Voluntar pentru
pentru inlocuirea celor ce faceau parte din
Judetul Prahova, dupa prezentarea persoanelor propuse
vot' se voteaza in unanimitate
s.v.s.u. si nu mai pot exercita functia de mebmru, se supune la
pentru, aqadar se adopta H.C.L. w'24126'05'2021'
La punctul 5 - nu este cazul.
se prezentul pro
Acestea fiind discufiile qedinla se frnalizeazii, incheindu-
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al Comunei,

