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PROCES - VERBAL

Incheiat astazi 25.07.2017,1a sediul Consiliului Local Gornet-Cricov, judetul prahova, in
-152/25.07
sedinta de indata, de consiliu local, convocata de primar prin dispozitia w.
.2017. cu
urmatorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare;
2. Aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea salariilor de bazd lunare pentru funclionarii
publici gi personalul contmctual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Gomet-Cricov, judelul Prahova, initiat de C6lin Ion - primar;
3. Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea contractadi serviciului public de
salubrizare pe raza comunei Gomet-cricov, pe perioada determinata, catre s.c. Rosal Grup s.A.,
in conditiile art.104 din Legea 9812016, initiat de Cdlin Ion - primar;
4. Aprobarea proiectului de hotarare privind incuviintarea Planului de ocupare al functiilor
publice, pentru anul 2017 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei GornetCricov, judelul Prahova, initiat de Cdlin Ion - primar;
La sedinta sunt prezenti 9 consilieri, dl Scarlat Cristian-Ion fiind absent.
Dl Stanescu Valentin, presedinte de sedinta, prezinta ordinea de zi.
La punctul 1 se supune la vot aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare, care a fost pus la
dispozitia consilierilor in timp util, de catre secretarul U.A.T. 'foti sunt de acord.
La punctul 2 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectul de hotarare privind stabilirea
salariilor de bazdltnare pentru funclionarii publici qi personalul contractual din cadrul aparalului de
specialitate al primarului comunei Gomet-Cricov, judeful Prahova, explicand detaliat modul de
calcul si departajare al salariilor. La sedinta au fost invitati si salariatii primariei.
Dl consilier Vasile Nicolae intreaba care sunt persoanele responsabile pentru aprobarea salariilor.
Secretarul comunei da citire articolului l1 alin (l) si (3) din Legea 153/201'7 privind salarizarea
personalului din fonduri publice, lamurindu-se ca primarul este cel ce stabileste salariile, iar
adoptarea lor se face prin hotarare a Consiliului Local.
Se mai discuta si despre politia locala, care va avea program de zi. prin urnare nu vor mai primi
sporul de noapte, ci doar norma de hrana.
Dl primar intreaba daca se doreste sa se discute pe fiecare salariat in parte, domnii consilieri spun ca
au inteles si ca daca nu sunt probleme la buget, nu au nimic impotriva.
Dl primar anunta ca si indemnizatia consilierilor locali va creste. in urma modificarii coeficientului
primanrlui. Se supune la vot, toti sunt de acord, asadar se adopta H.C.L. nr. 43/25.07.2017.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, si anume aprobarea contractarii serviciului public de
salubrizare pe raza comunei Gomet-Cricov, pe perioada detenninata, catre S.C. Rosal Grup S.A.. in
conditiile art.104 din Legea9S/2016, dl primar explica necesitatea acestui lucru incepand cu 01
august, avand in vedere problema deseurilor pe raza comunei noastre. Dl primar doreste sa se ia o
decizie comuna in legatura cu distribuirea compostoarelor care nu sunt suficiente pentru toate
gospodariile, insa tomberoane sun1, important este sa se incheie cat mai multe contracte de
salubritate si ca toata lumea sa fie constienta de necesitatea acestui lucru. Dl Dinica precizeaza ca ar
trebui sa se mearga din casa in casa si sa se explice situatia.
Dl primar spune ca va mai dura pana cand se va inrplemeta proiectul Adi Deseuri, deoarece daca nu
sunt toate comgnele de acord si nu se semneaza caielul de sarcini nu se poate demara procedura de
licitatie. In urma supunerii la vot se adopta H.C.L. nr. 44125 .07 .2017, cu un numar de 9 voturi
pentru.
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La ultimul punct, ru. 4, se discuta despre incuviintarea Planului de ocupare al functiilor publice,
pentru anul 2017 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gomet-Cricov, judelul
Prahova, se supune la vot, toti sunt de acord si se adopta H.C.L. nr. 45/25.07.2017.
Dupa epuizarea punctelor de pe ordinea de zi, sunt diverse discutii si situatii pe care dl primar le
considera importante si de adus la cunostinta domnilor consilieri, si anume:
dl primar prezinta raspunsul inregistrat cu nr. 2339/25.07.2017, a[ dnei Silache Florentina, la
notificarea transmisa de noi cu privire la incetarea de drept a contractului de concesiune nr.
51812011, in care s-a scris in mod eronat punctul S.3. in loc de 5.3., lucru de care a mentionat
(ca nu se regaseste punctul S.3. in contractul de concesiune) si ca doreste sa i se trimita in
copie punchrl de vedere al Curtii de Conturi, pentru a putea vedea ce contine.
Domnii consilieri sunt de acord sa i se trimita o noua notificare, in care sa i se explice ca a
fost o greseala de scriere, dl Dinica propune sa fie chemata la o intalnire stabilita de comun
acord, sa i se transmita ca sunt deschisi la orice discutii. Dl primar ii intreaba pe domnii
consilieri daca sunt de acord sa semneze toti notificarea ce ii va fi trimisa dnei Silache. Toti
sunt de acord.
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o alta dorinta a dlui primar este aceea de a stabili de comun acord cu domnii consilieri
ordinea in care vor fi asfaltate strazile in comuna Gomet-Cricov, specificand ca i-ar placea sa
si
se tina cont sa se inceapa cu strazile cele mai dificile, mai lungi. Dupa diverse discutii
propuneri se stabileste urmatoarea ordine in care se vor asfalta strazile din comuna:

1.

STR.VALEAMOCANULUI

2. STR.NUCILOR
3. STR. PROF. MATEI RAZVAN
4. STR. SPERANTEI
5. STR. FL]NDATURA
6. STR.ZORILOR
7. STR. SEGHIESTI
8. STR.DOGARILOR
9. STR. INTRAREA DOGARILOR
IO. STR. VIILOR

1I, STR. VIORELELOR
12, STR. PNNCIPALA
13, STR. MALII.{IJLUI
14. STR. SNINEI
15. STR. INTRAREA INFRATIRII
16. STR. MOS POMPILE
17. ALEEABOBOCEL
18. STR. APOSTOLESCU
19. STR. CRICOVEL
20. STR. POPILOR

21. STR.PEVALCEL

22. STR. CIMITIRULUI
23. STR.VALEALIDII
prezentul proce s-verbal
se fir,,alizeaza' incheindu-se
sedinta
discutiile
fiind
Acestea

Sqcretar,
Presedinte de sedinta,
Stanescu Eugen-Valentin
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