ROMANIA

JUDETUL

PRAHOVA

COMUNA GORNET-CRICOV
CONSILIUL LOCAL

PROCES. VERBAL
lncheiat astazi 30.01'2019 , la sediul consiliului Local cornefcricov, judetul prahova.
in sedinta ordinara ' de Consiliu local, convocala de primar prin dispozitia nr. 6 din data
de 23.01.201g,
cu urmatorul proiect al ordinii de zi:
l. Aprobarea procesului - verbal al sedintelor anterioare ;

2'

Aprobare a infintarii seniciilor publice de asistenta sociala organizat ca un
contparlimenl Junctional in
aparatul de specialitctte al primarului- si aprobarea Regulamentului de organizare
;i fuiclionare al
compqrtimentului de Asistenld Sociald din aparatul de specialitate al primarului cimunei
Go'rnet-Cricor, juclentl

Prohova :

Aprobarea Planului anual privind serviciile sociale pe anul 2019;
Aprobarea planului de actiuni ( lucrar\ de interes locil ce vorf prestute in anul 2019 cle
catre beneficiarii
de tlutor social
5. Aprobarea amenajamentului pasroral al comunei Gornet - Cricovjudetul prahova
;
6. Diverse / informari;
La sedinta participa, pe langa toti domniiconsilierii , loctiitorul secretarului comunei si domnul primar
Domna presedinte de sedinta, Mateescu Vasilica , prezinta ordinea de zi ;
Nefiind inscrierii la cuvant, doamna presedinte supune la vot ordinea de zi care se aproba in unanimitate.
Se trece la rrrimul punct al ordinii de zii - Aprobarea procesului - verbol al setlintclor ctnterioare
,la care
Ioctiitorul secretarul comunei supune la vot procesul-verbal al celor trei sedinte anterioare , puse in timp util la
' care
dispozitia consilierilorde acesta,
sunt aprobate toate in unanimitate de voturil.
La punctul 2 - de pe ordinea de zi, se da cuvantul domnului Primar care explica domnilor consilieri ca
in organigrama institutiei aprobata anterior exista deja acest compartiment denurnii- srARE ctvtLA, JURIDIC
ASISTENTA SOCIALA, RESURSE UMANE SI REGISTRATURA,cu trei posturi care in prezent sunt vacante . deci
va fi o persoana cu atributii de asistenta sociala . Pentru a angaja un asistent personal conditia este ca trebuie sa
aiba studii superioare de asistenta sociala.
Regulamentul de Organizare si Functionare este adaptat dupa regulamentul cadru -Anexa 3 la HC.nr. 797 I
2017. Nefiind inscrieri la cuvant doamna Presedinte supune la vot proiectul de hotarare privind infiintarea
serviciilor publice de asistenta sociala organizat ca un compartiment functional in aparatul de specialitate al
primarului si aprobarea Regulamentului de organizare si func(ionare al Compartimentu lui de Asistentd Sociald
din aparatul de specialitate al primarului comunei Gornet - Cricov, judetul Prahova - care este aprobat in
unanimitate, astfel adoptandu - se HOTARAREA NR.2 /30.01.2019.
I,a punctul 3 - al ordinii de zi-sunt prezentate mai pe larg de domnul primar Planul de actiuni privind
serviciile publice prestate pe anul 2019 de compartimentul de asistenta sociala - persoana cu atributii,.
Nu sunt inscrieri la cuvant, fapt pentru care presedintele de sedinta supune la vot proiectul de holarare
privind ,r.rnon,r.neA PLANIJLUt ANUAL pRrvtND sERvtc[LE so(]tALE pE rxt t, :oD, proiect care sc aproba in unanitnitate ,
astfel adoptandu-se HOTARAREA NR. 3 / 30.01.2019.
La punctul ,l - al ordinii de zi - sunt dctaliate de domunl primar luorarile care sunt propuse a se
efectua de catre beneficiarii de ajutor social, care sunt mai putini si cu mai putine ore cei care trebuie sa
presteze munca in folosul comunitatii .Nefiind inscrieri la cuvand presediintele de sedinta supune la vot APROBAREA PLANULUI DE ACTIANI ( LUCRAR' DE INTERES LOCAL CE YOR FI PRESTAI'E IN ANUL 2019 DE CATRE
BENEFICL4RII DE AJUToR soclAL, proiect care este aprobat in unanimitate,astfel adoptandu-se HOTARAREA
NR.4 /30.01.2019.
La punctul 5-de pe ordinea de zi domnul primar citeste din proiectul amenaiamentului
pastoral si explica domnilor consilierii ca amenajamentul pastoral este compus din toate suprafetelc
reconstituite de cetateni si ca acest proiect este necesar pentru cetatenii care fac cereri pentru subventii la
APIA .Nu este actualizat dupa PUG, nu este o evidenta clara si corecta .lntravilanul a suferit modificari
in timp,au fost schimbate categoriile de folosinta. Pentru a schimba categoria de folosinta este necesara o
documentatie stufoasa si cu aprobarea ministerului agriculturii .
Nemaifiind inscrieri Ia cuvant , presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind
aprobarea amenajamentului pastoral,proiect care se aproba in unanimitate de voturi,astfel adoptandu-se
HOTARAREA NR.5 / 2OI9 .
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la nunctul 6 de pe ordinea de zi -Diverse iinformari si se inscriu Ia cuvant domnul
Vasile Nicolae si domnul primar -Calin Ion .
Domnul Vasile Nicolae intreaba de ce nu s-a facut deszapazire pe toate strazile - La Tinisoara, La
Rusu , la cimitir - si de ce gunoiu nu se ridica de peste tot , de [a toate casele
Domnul primar raspunde ca din cauza tocirii cauciucurilor la brdoexcavator . acesta nu a putut
Se trece

.

face deszapezire pe toate strazile in panta . Acum a cumparat lanturi antiderapante si nu vor mai fii astfel
de situatii. In ceea ce priveste ridicarea gunoiului ,cei care sunt pe masinile de gunoi sunt persoane de

-betivi -dezinteresati iar In privinta ridicarii gunoilui nu poate raspunde si o roaga pe d-na
consilier Dicu Mihaela care este incasator la firma de salubrizare
Informeaza pe domnii consilieri ca Rosalul a castigat licitatia pe valea nostra si din februarie o sa
inceapa la semnarea contractelor . Nu stie data precisa cand va incepe si ce tarife vor practica. Cel mai rau
este ca vom fi obligati sa achitam din bugetul local taxa de salubrizare pentru dilerenta dintre
persoanele care au incheiat contracte si numarul de locuitori inscrisi in evidente . sume care vor fi
incluse in impozite si taxe locale si pe care nu le mai putem recupera -sunt multe persoane plecate in
strainatate care au domiciliul in comuna noastra.
Deasemenea informeaza pe domnii consilieri ca la lucrarea de cadastru au fost facute masuratori cu
drona, imaginile au iesit de buna calitate *super Ok*, au inceput lucrari de creionare a intravilanului, pe
amplasamente , parcele si tarlare , avem obligatia afisarii acestora [a sediul Primariei .
Dupa masurare terenurilor, pentru cetatenii care au depus toate documentele , se pot elibera titluri
de proprietate . O probelema destul de grea o intampinam la strangerea bazei de date - a documentelor
de proprietate, a documentelor de stare civila ,sunt multi autori de rol decedati ,fara CNP pe documente ,
copii acestora sunt plecati din localitate .
Pentru cei care nu au documente,intabularea se va face in numele comisiei comunale de fond funciar .
Lucrarea va merge foarte usor atat timp cat nu sunt contestatii, actiunii injustitie .
Lucrarea se va demara cu montarea bormelor de delimitare pentru UAT, pentru tarlale . parcele, puncte .
O probelma deosebit de grea este cea cu proprietatile care sunt situate pe raza UAT-uiui si pecomuna
Iordacheanu - Vacarus, Vulturu, Aurica Dicu -. Modificarea graniielor UAT-urilor se face prin
referendum in ambele comune .
A fost solicitata firmei de cadastru sa efectueze ridicari topo pentru proiectul de canalizare .
Lucrarea de canalizare va incepe cu drumurile judetene cu montarea conductei pe ambele parti
,de
aceea propune ca achizitie sa se efectueze pe proiectare si executie
,sa nu mai intampinam probleme ca la
lucrarea de Asfaltare etapa II - privitor la subestimarea preturilor ie catre proiectant.
Lucrarea de dalare a santurilor la drumurile judeteni inceputa va continua.
promisiunea este de
,
reaincepere a lucrarii pentru luni
Proiectul de reabilitarea a scolii finantat pe ordonanta nr. 28 - amvelopare.centrala
tennica de
mare capacitate, spera sa nu intampine dificultati li achizitie si executie
Strazile care nu sunt cuprinse intr-un proiect de investitii,vor fi cuprinse
in proiect intitulat
*asfaltare si canalizare*
exemplul str. Intrarea Morarilor
.Trebuie sa fie aprobata legea bugetului pe anul 2O19.la care noi intocmim /concretizam lista
obiectivelor noi de investitii in care vor-fi cuprinse
,exemplul :
- asfaltare si canalizare restului de strazi - necuprins"
i, u."u, proiect ;
- _loc dejoaca pentru copii in satul
si parc dejoaca pe locur rosturui cimitir .
.priseaca
I
. Doamna Dicu raspunde ca gunoiu a fost ridicat ae la toate .*"r" r.
,-" fuirt ir,.u cu masina
vasile a.,.,u,
ra poarra ra""."
Matei dub,, e,t. si gunoiur
"u
speta joasa
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Nemaifiind inscrieri la cuvant, presedintele de sedinta
declara sedinta de Consiliu Local inchisa.
PRESEDINTE DE SEDINTA
M {1'ET]SCTI^,VASILiCI\
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PT. SECRETAR.

BUCJANU MARIA
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