PROCES - VERBAL

lncheiat astazi 09.12.2019, la sediul Consiliului Local Gomet-Cricov, judetul Prahova, in
sedinta ordinara de consiliu local, convocata de primar prin dispozitia t. 134105.12.2019, cu
urmatoml proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare;
2. Aprobarea proiectului de hotarare privind alipirea a doua loturi de teren din punctul "Gradinita
Tarculesti", initiat de dl Cdlin Ion - primar;
La sedinta sunt prezenti toti consilierii.
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Dl primar prezinta ordinea de zi pentru a aprobata, solicitand totodata acordul pentru
introducerea a trei noi puncte pe ordinea de zi, si anume:
- Aprobarea contractului de comodat, avand ca obiect punerea la dispozitie, cu titlu gratuit, sala de
sedinte a Consiliului Local, pentru intrunirile Asociatiei Valex;
- Aprobarea transferului evidentelor agricole si fiscale ale proprietatii MD Moise Margareta catre
primaria Apostolache, judetul Prahova;
- Asocierea comunei Gomet-Cricov cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de investitii
"Consolidare drum satesc afectat de alunecari de teren, in sat Tarculesti, comuna Gomet-Cricov, str.
Plutelor, zona km 0+030 - km 0+060, judetul Prahova";
Domnii consilieri discuta si decid in unanimitate ca sunt de acord cu introducerea celor trei puncte
nou introduse, ce vor avea numerele 3, 4 si 5. Se aproba ordinea de zi.
La punctul 1, 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 alipirea a doua
loturi de teren din punctul "Gradinita Tarculesti". Se supune la vot, toti sunt de acord, asadar se
adopta H.C.L. nr. 49 109.12.2019.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, si anume aprobarea contractului de comodat, avand ca
obiect punerea la dispozitie, cu titlu gratuit, sala de sedinte a Consiliului Local, pentru intrunirile
Asociatiei Valex, dl primar explica faptul ca acest lucru ne aturtajeaza la nivel de comun4 astfel pot
sprijinite familiile ce au probleme cu violenta domestica si sexuala, facandu-se intruniri si
asistente psihologice pentru persoanele aflate in cauze de acest gen, lucru ce ne ajuta si la obtinerea
acreditarii pe asistenta sociala, avand implicare sociala pe aceasta speta, iar in viitor in cazul in care
asociatia va putea prinde fonduri norvegiene, s-ar putea infiinta in cadrul comunei un serviciu de
ambulanta gratuit, lucru nemaipomenit pentru localitatea noastra. Se voteaza in unanimitate pentru,
astfel se adopta H.C.L. nr. 50109.12.2019;
La punctul 4 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectul de hotarare privind transferului
evidentelor agricole si fiscale ale proprietatii MD Moise Margareta cahe primaria Apostolache,
judetul Prahov4 acest lucru trebuie facut deoarece in urma masuatorilor cadastrale, aceasta
proprietate cade pe raza comunei Apostolache. Se supune la vot, toti sunt de acord, asadar se adopta
H.C.L. nr. 5 I 109.12.2019.
La ultimul punct nou introdus, si anume nr. 5, dl primar solicita asocierea comunei Gomet-Cricov
cu judetul Prahova in vederea realizaii obiectiwlui de investitii "Consolidare drum satesc afectat de
alunecari de teren, in sat Tarculesti, comuna Gornet-Cricov, sh. Plutelor, zona km 0+030 - km
0+060, judetul Prahova". Dl primar explica faptul ca astfel vom putea primi fonduri pentru investitia
susnumita, la care Consiliul Local va participa cu doar l0% din cheltuieli. Se supune la vot, toti sunt
de acord, asadar se adopta H.C.L. nr.52/09.12.2019.
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Dupa epuizarea punctelor de pe ordinea de zi, sunt diverse discutii

:

I

dl Dinioa inteaba cand ne vom putea gandi la infiintarea serviciului de canalizare, dl pdmar
spme ca spem sa se inceapa lucrarilp de anul urmator;
dl Nitu inteaba cum mai decurg lgcrurile pentu sistemul de gaze, dl primar raspundc ca:
sansa ma:dma ar fi asocierea comuflelor pentru a se realiza introducerea gazelor in comrma,
doar ca problema aparuta este ca sqazile, pe care s-ar transmite conductele pentru gazc, sutrt
in garantie ca au fost facute pe fonEuri, iar acest lucru nu ne permite sa interveninq asadar
vom vedea ce solutii se gasesc si q sa anunte toate tmenuntele discutate si cu dl primar al
orasului Urlati.
Acestea fiind discutiile sedinta se ftnalize""a, incheindu-se prezentul proces-verbal.
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