
PROCES - VERBAL

Incheiat astazi 30.09.2019, la sediul Consiliului Local Gomet-Cricov, judetul prahova, insedinta ordinara de consiliu local, convocata de primar prin dispozitia nr. 9r/24.09.2019, cuurmatorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare;

. 2' Aprobarea proiectului de hotarare privind reamenajare intersectie strada Bisericii cu DJ 102 C
si aprobarea de indicatoare rutiere pentru semnalizarea acesteia, initiat de at calln Ion - piimar;

3. Aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al comunel Gornet-
Cricov, judetul Prahova pe anul 2019, initiat de dl Cdlin Ion - primar;

La sedinta sunt prezenti toti consilierii.
Dl primar prezinta ordinea de zi pentru a fi aprobata, solicitand totodata acordul pentru

introducerea a cinci noi puncte pe ordinea de zi, si anume:
- Aprobarea montarii unor glilaje metalice la usile si ferestrele exterioare ale Postului de politie
Gome!Cricov;
- Aprobarea instituirii unor facilitdli fiscale qi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente
obligaliilor bugetare principale restante la data d,e 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de
cdtre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriale a Comunei Gomet-Cricov;
- Aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului - legitimalie de parcare gratuitA pentru
persoanele cu handicap ;
- Mandatarea dJui primar pentru incheierea unui contract de concesiune cu medicul de familie Matei
Ion;
- Alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni;

Domnii consilieri discuta si decid in unanimitate ca sunt de acord cu introducerea celor cinci puncte
nou introduse, ce vor avea nurnerele 4,5,6,7,8. Se aproba ordinea de zi.

La punctul l, dna secretar general al U.A.T., supune la vot aprobarea procesului-verbal al
sedintei anterioare, care a fost pus la dispozitia consilierilor in timp util. Toti sunt de acord.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectul de hotarare privind reamenajare
intersectie strada Bisericii cu DJ 102 C si aprobarea de indicatoare rutiere pentru semnalizarea
acesteia, explicand ca aceasta hotarare ne este necesara, deoarece s-a ivit problema achizitionarii
unor indicatoare in zona de construire a totemului, propuse de Politia Romana, mai specifrca si
faptul ca nu vor fi costuri in plus, fata de cele aprobate anterior. Se supune la vot, toti sunt de acord,
asadar se adopta H.C.L. nr. 38/30.09.2019.

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, si anume aprobzrea rectificarii bugetului propriu al
comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2019, dl primar spune ca s-au acordat 850 de
milioane, care ne sunt necesari in primul rand la indemnizatiile pentru persoanele cu handicap si la
salariile asistentilor personali, reamintind faptul ca nu s-a alocat'buget anul acesta pentru aceste

categorii. In urma calculelor au mai ramas 2000 lei ce au fost dusi pe dezvoltare. Se voteaza in
unanimitate pentru, astfel se adopta H.C.L. nr. 39/30.09.2019.

La punctul 4, primul nou introdus, dl primar transmite solicitarea din partea politiei romane, de a

monta unele grilaje la usile si ferestrele sediului politiei cu aprobarea C.L., deoarece s-a facut o
campanie de protectie abazei de date din sediile de politie, pentru ca au avut loc spargeri. Se Supune

la vot, toti sunt de acord, asadar se adopta H.C.L. nr. 40/30.09.2019.

La punctul 5 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectul de hotarare privind instituirii unor

facilitdti fiscale gi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaliilor bugetare

principale restante la data de 31.12.2018 inciusiv, datorate bugetului local de cdtre contribuabilii de

pe raza administrativ-teritoriald a Comunei Gornet-Cricov, deoarece a intrat in vigoare un act



normativ de a nu mai opri penalizari la impozitele datorate de debitori. Se supune la vot, toti sunt de
acord, astfel se adopta H.C.L. nr.41130.09.2019.

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, si anume aprobarea Regulamentului privind eliberarea
cardului - legitimalie de parcare gratuitd pentru persoanele cu handicap, dl primar explica ca acesta
ar fi primul pas pentru a putea primaria sa elibereze aceste legitimatii, pentru care avem deja cereri
inregistrate. O legitimatie costa 15 lei. Se supune la vot, toti sunt de acord, asadar se adopta H.C.L.
r.42130.09.2019.

La punctul 7 de pe ordinea de zi, si anume, mandatarea d-lui primar pentru incheierea unui
contract de concesiune cu medicul de familie Matei Ion, dl primar spune ca s-a intalnit cu dl dr., au
discutat, i-a explicat ca are obligatia legala sa plateasca impozitul pe cladire si chiria spatiului in care

isi desfasoara activitate4 acesta a fost de acord, asteptand aprobarea C.L. de a semna contractul de
concesiune pe 6 luni, incepand cu 10.10.2019. In urma supunerii la vot, sunt exprimate un numar de
10 voturi pentru, astfel se adopta H.C.L. rr.43130.09.2019.

La ultimul punct, nou introdus, si anume nr. 10, se supune spre aprobare alegerea unui nou
presedinte de sedinta pentru urmatoarele hei luni. In urma propunerilor, se decide ca urmatorul
presedinte de sedinta sa fie dl. Calin Daniel-Stefan. Se voteaza in unanimitate, adoptandu-se H.C.L.
r.44130.09.2019.

Dupa epuizarea punctelor de pe ordinea de zi, sunt diverse discutii

dl Duta Danut solicita mutarea rigolelor depozitate in statia de autobuz din satul Priseaca,
deoarece copiii asteapta microbuzul scolii in strada, locul din statie fiind ocupat de acestea.
Dl primar asigura mutarea rigolelor in cel mai scurt timp.

Acestea fiind discutiile sedinta se ftnalizeaza, incheindu-se prezentul proces-verbal.

Presedinte de sedinta,
Calin Daniel-Stefan
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