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5' Aprobar ea proiectului de hotarare privind modificarea inventarului
bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Gomet-cricov, initiat de dl c6lin Ion primar;
6' Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului
de investitie:
studiu de fezabilitate "Infiintare. sistem de distributie gaze naturale in comuna
Gomet-cricov,
judetul Prahova", initiat de dl Cefin Ion primar;
7. Aprobarea proiectului de hotarare, conform noii legislatii, privind incetarea contractului
de
concesiune nr. 518/2011, dintre Comuna GomelCricov, Consiliul Local al comunei GomelCricov
si dna Silache Florentina, initiat de dl Cdlin Ion - primar;
La sedinta sunt prezenti toti consilierii.
Dna Dicu Mihaela, presedinte de sedint4 prezinta ordinea de zi. Dl. primar intervine, solicitand
aprobarea pentru introducerea a trei noi puncte pe ordinea de zi, si anume:
8. Aprobarea obiectivului de investitii Reparalii rigole, confotn devizului oferta, pe strada ..pe
Coasta, intre proprietatile ,,Udrescu Dima" si ,,Ristache Gheorghe";
9. Aprobarea obiectivului de investitii Reparasii stada Sperantei, comuna Gornet-Cricov, jud.
Pr ahova, conform devizului oferta;
10. Aprobarea rectificarii Planului Urbanistic General al comunei Gomet-Cricov, conform avizului
unic nr.2495 din 31.05.2019;
Domnii consilieri discuta si decid in unanimitate ca sunt de acord cu introducerea celor trei puncte
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nou introduse.

La punctul I se supune la vot aprobarea procesuluiverbal al sedintei anterioare, care a fost pus
la dispozitia consilierilor in timp util, de catre secretarul general al U.A.T. Toti sunt de acord.
La punctul 2 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectul de hotarare privind actualizarea
Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei GometCricov, explicand ca aceasta hotarare ne este necesara, deoarece s-a modificat legislatia, plus ca
avem si o schimbare in denumirea unei functii contractuale. Se supune la vot, toti sunt de acord,
asadar se adopta H.C.L. nt.29/23.08.2019.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, si anume actualizarea Regulamentului de organizare si
functionare al Consiliului Local al comunei Gomet-Cricov, dl primar reaminteste domnilor consilieri
ca legislatia s-a mofificat, drept pentru care sunt necesare actualizarile ROF-urilor. In urma supunerii
la vot, toti consilierii sunt pentru, astfel se adopta H.C.L. nr. 30/23.08.2019.
La punctul 4 se supune la vot actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al
aparatului de specialitate al primarului comunei Gomet-Cricov, asemenea punctului 3, se adopta
H.C.L. nr. 31 123.08.2019.
La punctul 5 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectul de hotarare privind modificarea
inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gomet-Cricov, pentru terenul curti

constructii aferent cladirii Gradinitei de copii din satul Priseaca, conform masuratorilor topografice.
Se supune la vot, toti sunt de acord, asadar se adopta H.C.L. w.32/23.08.2019.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, si anume aprobarea implementarii proiectului de
investitie: Studiu de fezabilitate "lnfiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna GometCricov, judetul Prahova", dl primar explica ca acesta ar fi primul pas catre acesta investitie mult
asteptata, insa a aparut o mica problema, la asocierea intre comune, pentru ca dl primar de la
Sangeru deja a contractat o firma, cu care, primarii de la Apostolachele si Chiojdeanca, nu sunt de
acord, pentru ca nu au bani suficienti pentru plata acesteia. Dl primar, spune ca, totusi nu ar vrea sa
piarda aceasta ocazie de a introduce gaze in comuna noastra, si ca va face tot posibilul ca acest lucru
sa se realizeze, chiar daca va trebui sa se asocieze doar cu comuna Apostolache sau sa se faca o
infiintare proprie. se supune la vot, toti sunt de acord, asadar se adopta H.c.L. nr.33123.08.2019.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, si anume, incetarea contractului de concesiune nr.
518/2011, dintre Comuna Gomet-Cricov, Consiliul Local al comunei Gornet-Cricov si dna Silache
Florentina, conform legislatiei actuale. In urma supunerii la vot, sunt exprimate un numar de 9 voturi
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