
PROCES. VERBAL

incheiat astdzi 29.0L2021,Ia sediul Primariei Comunei Gomet-Cricov, judeful Prahova, in
gedinfa extrordinard de consiliu local, convocata de dl. primar prin dispozilia nr. 7 din 26.01.2021,
cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

l. Aprobarea procesului - verbal al qedinfei anterioare;
2. Aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea salariilor de bazd, pentru personalul din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov, judeful Prahova,
pentru anul202l initiat de dl Calin Ion - primar;

3. Aprobarea proiectului de hotarare privind incuviinfarea planului de ocupare al posturilor,
pentru incadrarea asistenfilor personali in anul 2021, initiat de dl Calin Ion - primar;

4. Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local
pe anul 202I cu beneficiarii Legii 41612001, cu modificarile si completarile ulterioare, initiat
de dl Calin Ion - primar;

5. Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea planului anual de acfiune privind
serviciile sociale pe anul 2021, initiat de dl C6lin Ion - primar;

La qedinfE sunt prezenli tofi consilierii locali.
Dl primar prezintd, ordinea de zi pentru a fi aprobatE, domnii consilieri discut6 qi decid in

unanimitate aprobarea ordinii de zi.

La punctul 1, dna secretar general al U.A.T., supune,la vot aprobarea procesului-verbal al qedinfei

anterioare, care a fost pus la dispozilia consilierilor in timp util. Tofi sunt de acord.
La punctul 2 de pe ordinea de zi, dl primar di cuvantul dnei secretar general pentru detalierea

proiectul de hot[rdre privind stabilirea salariilor de bazd, pentru personalul din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov, astfel se explici faptul ca aprobarea salariilor
pentru anul 2021 se face conform OUG 22612020, si anume ci salariile nu pot fi modificate doar
daca vor fi sub salariul minim pe economie pentru arrul202l, norna de hrana se mentine la nivelul
anului 2020, se acorda vouchere de vacanfd emise pe suport electronic.
Dl primar spune ca singurele modificari, fata de anul trecut, vor interveni doar la cei ce primesc un
salariu sub valoarea mininului pe economie. Se supune la vot, to{i sunt de acord, aqadar se adopta
H.C.L. nr. 4129.01.2021.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, dl primar prezintaproiectului de hotarare privind incuviinfarea
planului de ocupare al posturilor, pentru incadrarea asistenfilor personali in anul 2021, unde
specifica faptul ca a decis sa propuna inca 5 noi posturi disponibile pentru anul 2021, in special
pentru copiii ce sunt in asteptare pentru angajarea unor asistenti personali pentru ei, respectiv unul
din parintii ce ii supravegheaza, dl primar nominalizeazape Mincu Roxana Maria si Simion George
Andrei, dar si pentru batrana Dragulin Maria, ce este dependenta de o persoana pentru ingrijire. Dl
primar parcurge lista persoanelor ce beneficiaza de indemnizatie de handicap, solicitand dlor
consilieri sa propuna ordinea in care sa se faca angajarile, in functie de gravitatea cazului. Dl primar
explica si diferenta dintre a primi indemnizatie si de a i se angaja asistent personal pentru persoana
cu handicap. Dl primar doreste sa se faca selectia prioritara, plecand de la cele 3 nominalizari facute
de dumnealui.

Dna Dicu Maria este de acord cu dl primar.
Dl primar spune ca din cei ce primesc indemnizatie, si in afara celor 3 propuneri ale dumnealui,

mai sunt inca 4 persoane in asteptare, dar mai raman doar 2locuri disponibile.
Dl Ion Costin considera ca din cei nominalizati, dna Bunache din satul Priseac a ar ayea prioritate,

deoarece are nevoie de sprijinul cuiva pentru a se ingriji, dar ar prefera sa se faca un efort financiar
sa fie rezolvate toate cererile ce sunt in asteptare.
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Dl Iancu Ion propune un post pentru dna Udrescu Ana din satul Tarculesti, care avand o boala

incurabilE, are nevoie de ingrijiri speciale.

Dna Chiratcu intreaba daca nu cumva se mai pot aloca inca 2 posturi ca sa fie prinse toate

solicitarile.
Dl primar isi exprima dorinta de a putea face incadrarea tuturor celor ce cerut angajarea unui

asistent personal, de aceea o invita in sedinta pe dna contabil sa se analizeze situatia din prisma

prevederilor bugetare, daca se pot aproba 7 posturi, in loc de 5, pentru arrul202l.
In urma discutiilor cu dna contabil se decide sa se aprobe 7 posturi noi pentru incadrarea asistentilor

personali in anul 2021, cu speranta ca bugetul ce se va aproba sa ajute in acest sens, si ca plata sa se

faca doar l0% din partea U.A.T.-ului, altfel situatia va fi greoaie.

Se supune la vot, tofi sunt de acord, aqadar se adopta H.C.L. rrr.5129.01.2021.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectului de hotarare privind aprobarea

planului anual de lucrari de interes local pe arnl 2021 cu beneficiarii Legii 4161200, unde specihca

faptul ca nu toti beneficiarii VMG, sunt apti de munca, ci doar 15 persoane, dl viceprimar, ce ii are

in evidenta si coordonare, spune ca dintre cei apti de munca, la nivel real sunt doar cativa, restul

fiind in stari deosebite.

Dl Costin intreaba care sunt locurile special amenajate in care se vor depune deseurile colectate.

Dl primar spune ca acele locuri sunt cele in care vor fi instalate europubelele, insa inainte de

amplasarea lor doreste sa se amenajeze corespunzator spatiul, cu platforma de beton, sa fie montate

camera de supraveghere.

Dl Iancu spune ca, deocamdata, gunoiul strans se depoziteazain tomberoanele cetatenilor ce sunt

scoase in fata proprietatii, pentru a fi golite, tocmai de aceea in fiecare joi este, stabilita ziua de

curatare a santurilor din comuna.

Dl primar isi exprima din nou dorinta de a avea un sistem propriu de salubrizare, insa dat fiind faptul

ca localitatea noastra este prinsa in ADI Deseuri, exista obligatia de a ramane in ea, avand

constrangeri hnanciare, pentru ca daca se doreste retragerea sunt impuse toate sumele cheltuite de

catre ADI Deseuri in implementarea proiectului.

Exista o taxa speciala pentru cei ce nu detin contrat de ridicare a gunoiului, pentru ca suntem

obligati sa incheiem contracte cu toti cetatenii, drept pentru care ADI Deseuri a trimis catre primarie

solicitare de plata a sumelor restante pentru aceste taxe, care au fost contestate de dl primar, fiindca

ei se raporteazala numarul de locuitori rezultat de la ultimul recensamant, numar ce s-a diminuat

considerabil de atunci. Insa oricum ar fi situatia, ceva trebuie facut in acest sens, si anume, intrarea

in normalitate cu inchierea contractelor, de catre dna consilier Dicu Mihaela, ce este responsabila de

acest lucru, in colaborarea cu firma de salubitate, iar U.A.T.-ul trebuie sa instituie un Regulament

prin care sa se stabileasca o taxa speciala pentru cei ce nu doresc incheierea contractului, taxa ce se

va regasi la plata impozitului, ca astfel sa se recupereze acele sume restante. Dl primar considera ca

este o mare problema situatia cu care se confrunta U.A.T.-ul in privinta deseurilor.

Se supune la vot, tofi sunt de acord, aqadar se adopta H.C.L. nr.6129.01.2021.
La ultimul punct de pe ordinea de zi, respectiv punctul 5, dl primar prezinta proiectului de

hotarare privind aprobarea planului anual de acfiune privind serviciile sociale pe anul 2021, se

supune la vot, tofi sunt de acord, aqadar se adopta H.C.L. nr. 7 /29.01.2021.
Dupa epuizarea punctelor de pe ordinea de zi, sunt diverse discufii qi situalii pe care dl primar,

cdt qi domnii consilieri le considera importante qi de adus la cunogtinfI, aEadar:

- dl primar aduce la cunoqtinli cd au fost intrevederi referitoare la reteaua de gaze, s-a facut o
noua propunere de la Consiliul Judefean Prahova, in urma discutiilor cu distribuitorul Transgaz

pentru a se stabili punctul de conectare la Viperesti-Buzau, este posibil sa fie exclusa localitatea

Soimari, deoarece nu au variante de trecere pentru a-i lega de Chiojdeanca. Timp de depunere a





documentelor ar mai fi pana in martie. Mai spune ca pana nu exista contractul semnat pe masa, nu
exista nici certitudinea aducerii retelei de gaze.
Dl primar isi expirma regretul ca nu exista bazalegalapentru a se face bransarea comunei noastre de
orasul Urlati.

- dl primar se repeta, spunand ca domnii consilieri sunt asteptati la discutii pentru proiecte ce se
pot desfasura pe Dezvoltare, oricand doresc.
- dl Ionita intreaba daca exista posibilitatea montarii unor eoliene pe razalocalitatii, atat dl primar

cat si dl Duta Danut, sustin ca nu sunt curenfi de aer necesari, acolo unde exista terenuri pe domeniul
public.

Acestea fiind discufiile qedinla se finalizeazd, incheindu-se prezentul proces-verbal.

Preqedinte de qedinf6, Secretar al U.A.T.,
Duf[ Vlad
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