PROCES. VERBAL
Incheiat astdzi 3l'03.2021, la sediul Primariei
comunei Gornet-cricov, judeful prahova, in
ordinara de consiliu local, convocata de dl. primar
prin dispozifia nr. 3g din 26.03.2021,
cu urmatorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului - verbal al qedinfei anterioare;
2' Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea documentaliei planului urbanisti
c zonal
pentru Stafie de Epurare din comuna Gomet-Cricov,
initiat de dl. C6lin Ion primar;

gedinfa

3.

-

Diverse.

La qedin{i sunt prezen{i toli consilierii locali.
ptezintd. ordinea de zi pentru a fi aprobatE, domnii consilieri discuta qi decid in
unanimitate aprobarea ordinii de zi.
La ptrnctul 1, dna secretar general al U.A.T., supune la vot aprobarea procesului-verbal al qedinfei

Dl primar

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 prezirrtd, proiectul de hotarare privind aprobarea
documenta{iei Planului Urbanistic Zonal pentru Stafie de Epurare din comuna Gornet-Cricov,

insi av6nd in vedere
astfel
a fost nevoie de o
limita de U.A.T. , locul de amplasare al stafiei de epurare a trebuit mutat,
extindere azonei,lucrarea urm6nd sd fie elaboratE.
Dl Ioni[6 intreabi dacd stafia de epurare prevede qi ramificirile din teren, din toate satele qi daci
investi{ia este pe fonduri, dl primar ii rdspunde ca le cuprinde qi cd da, sursa de finanfare va fi prin
PPNR sau prin Compania NafionalS de Investifii. Se supune la vot, to]i sunt de acord, aqadar se
spun6nd c6 suntem la nivel de rcalizarc studiu de fezabilitate pentru canalizare,

adopta H.C.L. nr. 10/3 1.03.2021.

sunt diverse discutii qi situalii pe care dl primar, c6t qi domnii consilieri le
considerd importante qi de adus la cunoqtin{5, aqadar:
- Dl Ion Costin spune c6 sunt neclaritali cu privire la serviciul de salubritate al comunei. intreabi
Local, dl primar spune cE nu
de ce s-au ftcut ceti z creqteri ale tarifului fhr6 aprobarea consiliului
planul tarifar poate fi modificat'
U.A.T.-ul decide, c6ci serviciul este delegat, prin act adilional
2010 s-a intrat in
Dl primar incearci sd reaminteascd siLalia deqerurilor, spundnd cd in anul
consiliul Jude{ean, in cadrul unui proiect'
Asociatia - A.D.I. Deqeruri, ce s-a implementat de c[tre
Rosa]ul a cdEtigat licitatia qi citre ei am
Toate u.A.T.-urile, except6nd Mizil, au intrat in asociafie.

La punctul 3

-

fost delegafi.
incheiat o s6li se ia o taxd special,, dl
conform regii, persoanele ce nu au contract de salubrizare
contestat
venite din partea societd{ii Rosal qi cE a
primar specific. qi faptul c6 a respins toate adresele
deoarece datele nu sunt concrete'
suma impusa pentru cetalenii ce nu au contract,
de spus operatorului Ei dac6 ei
_ Dr vasile Nicorae intreab' daci U.A.T.-ur are vreun cuvAnt
intreabd
vor s6 mrreasc, tariful, totodat' dl Ion costin
informeazi primarul comunei in cazur in care
luni'
de ce vin facturile cumulate pe mai multe
in teren, respectiv casierul
este reprezentantur operatorului
Mihaela
Dicu
dna
c6
aminteqte
primar
Dl
desfaqoarE' considera ci
renumerata pentru activitatea ce o
fiind
Gomet-cricov,
com,na
pentru
ror
nemu$umirile
contracte qi s6 comunice operatorului
incheie
qi
s6
informeze
s[
trebuie
dumneaei
ridicarea gunoiului, c6 nu se
respecta programur stabilit pentru
nu
c6
faptul
la
privire
cu
cet5lenilor,
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bugetul local, contravaloarea prestaliei

din
decontarea direct6, lunar, operatorului,
utilizatorii fdr6 contract'
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- Dl Vasile Nicolae intreabl c61i locuitori mai sunt in comun6, dl primar spune cd oficial mai sunt
2250 locuitori, cei de la A.D.I. Deqeuri au cerut ca pdnd la 15 aprilie sd se actualizeze baza de date
cu numarul real din teren.

- Dna Dicu spune cI intdmpin[ probleme la incheierea contractului de salubrizare, lucru ce poate fi
aprobat qi de dl viceprimar ce a insolit-o, din ca.uza faptului ca oamenii nu vor sa treacl in contract
numarul real de membri ai familiei.
Dl primar spune ci va ieqi in teren qi o si incerce sd rezolve aceast6 problemS, fiindcd este necesar sd
se intre in normalitate, iar daci nu vor accepta se va recurge la taxa specialS de salubrizare.
- Dl Ion Costin propune sE se amplaseze c6teva camere video in comund ca sE fie prinqi cei ce
aruncd gunoaiele pe domeniul public, dl primar ii rdspunde cd a fost montati o camerS la intrare in
satul Dobrota, care din pdcate a fost tdiatd qi furatE. Dl primar mai adaugi cE iqi doreqte sI prindd un
proiect pentru a monta camere video in toati comuna, chiar a existat o astfel de oportunitate, ins6
taxa anualE impusd de cei de Ia electrica era foarte mare, qi astfel o sd incerce sd se faci prin fibrd
opticd de internet.
- Dna Dicu spune ci dacd s-ar aplica c6teva amenzi pentru gunoie, cetifenii nu ar mai fi aqa
neglijen{i in a pdstra cur6lenia in comun6.
- Dl Ioni16 spune cE dacd Polilia Locald ar patrula pentru verificarea zonelor vulnerabile, vestea ar
circula in rdndul cetdtenilor qi nu ar mai arunca la voia intdmplarii.
Dl primar anunfd cI de la 1 aprilie Polilia Locald va reveni de la Poli{ia Na}ional6 gi iqi vor relua

atribuliile, printre care vor avea de indeplinit gi acest lucru.
Dl primar spune cd se vor amplasa compostoarele in localitate.
O altl problemd ridicatd de dl primar este ci nu exist6 control asupra cantitefli de gunoi dusd din
localitate la rampi sau dacd maqina de gunoi nu vine deja incarcatd din altl parte in comuna noastr6,
lucru ce poate fi verihcat din c0nd in cdnd de dna Dicu.
- Dl Niculescu spune ci poate pubelele montate vor diminua problema gunoielor din localitate.
Dl primar ii invit6 pe domnii consilieri si se aldture reprezentanfilor primariei qi dnei Dicu pentru
incheierea contractelor de gunoi in rdndul cet6{enilor.
- Dna Mateescu intreabd dacd se pot organiza sE formeze o echipi pentru cur6tarea terenului din
jurul dispensarului, si infrumusefeze locul acela cumva.
Dl primar spune ci a incercat sI menlini dumnealui ordinea acolo, insi este greu de unul singur,
plus ca la un moment dat un vecin al locului l-a rugat sa il lase sd se ocupe de acei pruni, ins6 a ldsat
totul pirajinE, acum este necesar ca pomii batr6ni sa fie tdiafi, cei tineri cur6[a[i, spune cI va face cdt
mai curAnd o acfiune de mobilizare pentru curd{area locului.
Dl primar declar6 ca pe acel loc, al vechiului dispensar, iqi doreqte s[ poat6 face, pe fonduri, un
centru de fizioterapie.
- Dl Duf6 spune cE in curtea de la intrare este necesar sd se aqeze un strat de pietriq fin, c6ci terenul
pr ezintd, denivelEri multiple.
- Dl primar telateazd" cd urmeazi sd se inceapd lucrarea la sala de sport a
$colii, c6ci s-a cdqtigat
licitalia.
- Dl Niculescu spune cd sunt pldngeri de la cet6{eni ci s-au ars mai multe lampi
in comun5, dl primar
ii rdspunde cI qi pe iluminat existd un proiect, iar atunci c6nd o sd afle sumele de la buget, fiecare
proiect in parte va fi discutat si analizat in cadrul consiliului local.
Acestea fiind discufiile qedinfa se frnalizeazd, incheindu-se prezentul proces-verbal.
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al Comunei,

