PROCES. VERBAL
Incheiat astazi 28.02.2019 la sediul Consiliului Local Gomet-Cricov, judetul
Prahova, in sedinta ordinara, de consiliu local, convocata de primar prin dispozitia nr'
l6 din data de22.02.2019, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:
Doamna Sima Valerica ,face apelul nominal al consilierilor, rezultand ca la
lucrarile sedintei panicipa toti cei l0 consilieri locali;
La sedinta perticipa domnul Calin Ion - primarul comunei Gomet Cricov,
doamna Sima Valerica - inspector in cadrul Primariei Gornet Cricov, persoana ce
inlocueste pe domnisoara secretar Buceanu Maria care din motive de sanatate nu a
putut fi prezenta,
Lucrarile sedintei sunt deschise de doamna presedinte de sedinta, Mateescu
Vasiiica, care atata ca sedinta este legal constituita si propune spre aprobare proiectul
ordinii de zi astfel:
Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare ;
2. Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Organigramei si a
Statului de Functii al Primariei comunei Gomet Cricov, pentru anul 2019;
3. Aprobarea proiectului de hotarare privind incadrarea unui asistent personal cu
contract individual de munca la primaria comunei Gomet Cricov, judetul Prahova;
4. Diverse / informari.
Nefiind propuneri presedintele de sedinta supune la vot proiectul ordinii de zi,
aprobat in unanimitate de voturi;
Trecandu-se la primul punct de pe ordinea de zi presedintele de sedinta da
cuvantul doamnei Sima Valerica, care arata ca procesul verbal al sedintei anterioare a
fost pus la dispozitia consilierilor in timp util si intreaba daca sunt obiectiuni, nefiind
inscrieri la cuvant presedintele de sedinta supune la vot aprobarea procesului-verbal al
sedintei anterioare, care este aprobat in unanimitate de voturi;
La punctul doi de pe ordinea de zi, se da cuvantul doamnului Primar, care da
citire proiectului de hotarare,raportului compartimentului de resort si a expunerii de
motive, privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii al Primariei comunei
Gomet Cricov, pentru anul 2019 si explica domnilor consilieri necesitatea redenumirii
postului existent de revizor contabil in inspector;
Nefiind inscrieri la cuvant, presedintele de sedinta, supune la vot proiectul de
hotarare susamintit, aprobat in unanimitate de voturi.
La punctul trei de pe ordinea de zi, se da cuvantul doamnului Primar, care da
citire proiectului de hotarare, raportului compartimentului de resort si a expunerii de
motive, privind incadrarea unui asistent personal cu contract individual de munca la
primaria comunei Gornet Cricov, judetul Prahova si explica domnilor consilieri ca in
urma decesului unei persoane cu handicap a ramas vacant un post de asistent
personal, fapt care ofera posibilitatea angajarii doamnei Dicu Sandica;
Nefiind inscrieri la cuvant, presedintele de sedinta, supune la vot proiectul de
hotarare susamintit, aprobat in unanimitate de voturi.
La punctul patru Diverse/ informari
Se inscrie la cuvant domnul Primar Calin Ion care:
1.

- Solicita domnilor consilieri acordul privind modificarea regulamentului de
ordine interioara(ROl) al Primariei Gomet Cricov, nefiind inscrieri la cuvant ,
presedintele de sedinta, supune la vot , aprobat in unanimitate de voturi'
prezinta domnilor consilieri adresanr.4961269112016129.0l.2019, a Curtii de
Conturi Prahova si explica domnilor consilieri ca pentru ducerea la indeplinire a
masurilor din Decizia nr.3012016 emisa de acesta institutie, avem de recuperat
prejudicii de la contribuabili, ex: SC Nasta Ferm SRL, care a fost notificat, a achitat o
mica parte din suma, se fac demersuri in vederea recuperarii intregii sume calculate'
- Mai arata domnul Primar ca tot in urma calculului facut de Curtea de
Conturi aveam de recuperat prejudiciu de la un diriginte de santier, care ulterior a
atacat Decizia Curtii de Conturi si a castigat procesul. Paradoxal Instanta de judecata
scuteste dirigintele de santier de plata prejudiciului dar nu anuleazaDecizia Curtii de
Conturi, fapt care nu scuteste institutia noastra de recuperarea sumei.
- In legatura cu lucrarea de asfaltari strazi, domnul Primar aduce la cunostinta
Consilului Local faptul ca firma constructoare a solicitat in toamna anului 2018
suspendarea lucrarilor pe timp de iarna datorita imposibilitatii efectuarii lucrarilor in
conditii de temperaturi scazute, iar acum datorita majorarii preturilor aceasta firma
anunta ca nu mai poate relua lucrarile.
- ln legatura cu contractul de concesiune a lacului batal, domnul Primar
anunta Consiliul Local ca intr-o sedinta ulterioara va prezenta un proiect de hotarare
prin care va solicita rezilierea acestui contract deoarece nu sunt intrunite conditiile
prevazute in acesta.
anului 2017 in anul 2018.
Nemaifiind inscrieri la cuvant presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.
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