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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET.CRICOV

PROCETS.VERBAL

Incheiat astazi,,.r2.zo,T,ra sediul consiliurui Local Gornet-cricov, judetut
Prahova, in sedinta ordinara, de consiliu locar, convocata de primar prin dispozitia
nr.233110.12.2017, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare ;
2. Aprobarea proiectului de hotarare **Majorarea sumelor privind finantarea

contractului de asociere nr.4279 din 2g.0g.r0t7 incheiat intre comuna Gomet_
cricov si judetul Prahova in vederea realizarli investitiei de *lsruunr sr
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA GORNET-CRICOV,JUDETUL PRAHOVA
-ErApA z- * si aprobarea contributiei comunei Gomet - cricov de 10 o/" ,calculat
la valoarea cu care contribuie Consiliul Judetean prahova bugetulul local pe anul
2017, initiat de Cilin Ion - primar;

La sedinta sunt prezenti l0 consilieri, din cei 10 existenti .

D-na presedinte de sedinta, Dicu Mihaela-Maria, prezinta ordinea de zi.
D-1. Calin Ion -primarul comunei roaga pe d-nii consilieri sa aprobe introducerea

unui nou punct pe ordinea de zi, punctul 3 - Alegerea unui nou presedinte de sedinta
pentru urmatoarele trei luni: ianuarie ,februarie ,martie 2018.

Supusa la vot ordimnea de zi completata este aprobata in unanimitate .

La Dunctul 1 se supune la vot aprobarea procesului-verbal al sedintei
anterioare, care a fost pus la dispozitia consilierilor in timp util, de catre secretarul
U.A.T. Toti sunt de acord.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectul de hotarare
privind *Majorarea sumelor privind Jinantarea contructului de usociere nr.4279
din 28.08.2017 , incheiat intre comuna Gornet-Cricov si judetul Prahovt in vetlerea

realizarii investitiei de *a,sFnLtARE sI MoDERNIZARE DRUMURT DE INTERES LocAL
IN COMI.INA GORNET-CRICOV,ruDETUL PRAIIOVA -ETAPA 2- * si aprobarea
contributiei comunei Gornel - Cricov tle 10 % ,calculat la vsloatea cu care
contribuie Consiliul Judetean Prahova bugetulul local pe anul 2017, initiat de

Cdlin Ion - primar . Supus la vot proiectul de hotarare este aprobat in unanimitate,

astfel adoptandu-se Hotararea nr.69 12017 .

Punctul 3 - nou introdus - privind alegearea unui nou presedinte de sedinta,se

da citirea proiectului de hotarare. D-na presedinte Dicu Mihaela -Maria propune pe d-

na consilier
Nitu Georgeta . Propunerea se supune la vot , se aproba in unanimitate ,astfel se

adopta Hotarareanr.T0 I 2017.
Pentru punctul "DIVERSE" nu sunt inscrieri la cuvant .

Nemaifiind inscrieri la cuvant , presedintele de sedinta declara sedinta inchisa

, incheindu-se prezentul proces-verbal .

Presedinte de sedinta t. Secretar,
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