PROCES - VERBAL

judetul Prahova. in
Incheiat astazi 28.06.2017 ,la sediul Consiliului Local Gomet.Cricov,
nr. 125126.06'2017 ' cu
sedinta extraordinara de consiliu, convocata de primar prin dispozitia
urmatorul proiect al ordinii de zi:
1. Apiobarea procesului - verbal al sedintei anterioare;
nr. 5 I 8/201 1 .
i. eirou** p.oiectului de hotarare privind incetarea contractului de concesiune
Silache
si dna
dintre ComunaGornet-Cricov, Consiliul Local al comunei Gornet-Cricov
Florentina, initiat de dl Cdlin Ion - primar;
propriu al conunei Gornet3. Aprobarea proiectului de hotarire privind rectihcarea bugetului
judetul Prahova, initiat de dl Cdlin lon - primar;
Cricov,
-+.
eprou."u ptoiectului de hotarare privind acceptarea iesirii din Asociatia comunelor din
Romania, initiat de dl Cdlin Ion - primar;
viteza si
5. Aproiarea proiectului de hotaiare privind achizitionarea unor limitatoare de
stabilirea locului de amplasare al acestora' initiat de dl Cdlin Ion - primar;
La sedinta sunt prezenti 9 consilieri, dl Neagu Silviu fiind absent'
Dl Dinica Constantin, 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 Toti sunt de acord'
La punctul 2 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectul de hotarare privind incetarea
contrictului de concesiune nr. 518i2011, dintre Comuna Gornet-Cricov, Consiliul Local al comunei
Gornet-Cricov si dna Silache Florentina, dand citire si notificarii nr. 2005127.06.2017, transnisa
dnei Silache Florentina, cu privire la incetarea de drept a contractului de concesiune.
La sedinta participa si dl avocat Bogdan Dumitru, care explica ca datoria dlui primar este de a duce
la indeplinire masurile lasate de Curtea de Conturi, iar Consiliul Local este cel care are capacitate de
a incheia si de a inceta contracte.
Domnii consilieri sunt ingrijorati ca vor fi dati in judecata de catre concesionar si ca vor apare
probleme cu acesta incetare de contract, dl avocat spune ca este posibil sa fie asa, dar este lrecesara
parcurgerea acestei etape de aprobare in Consiliu Local.
Dl primar il intreaba pe dl avocat, pentru lamurirea dlor consilieri. daca exista vreun termen in care
trebuia concesionarul sa laca investitii in teren. Domnul avocat raspunde ca ar fi trebuit mentionat in
contract acest lucru, insa se pare ca modul in care a fost incheiat acest contract. ca si altele din
vrgmea aceea! a fost unul simplist.
Dl Vasile Nicolae il intreaba pe dl primar daca doreste doar mandatarea lui ca primar pentru a face
demersurile pentru a da in judecata concesionaml, pentru ca acest lucru ar ar putea fi aprobat cu
usurinta, dl primar explica ca are nevoie de aprobarea incetarii contr actului de concesiune nr.
518/2011. dintre Comuna Gornet-Cricov. Consiliul Local al comunei Gornet-Cricov si dna Silache
Florentina.
Dl Dinica Constantin doreste sa i se transmita notificarea dnei Silache la toate adresele cunoscute
pana se va intoarce la noi o confirmare de primire semnata de dumneaei.
Consiliul Local hotaraste ca aprobarea acestui proiect sa fie amanata pana la expirarea tcrmenului
de 30 de zlle dela transmiterea notificarii. urmand sa se decida ulterior, astf'el sa se poara evire
acuzatiile concensionarului cu privire la faptul ca nu a fost anuntat despre intentia de a inceta acest
contract.
Se trece la punctul 3, unde se propune rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov,
judetul Prahova, pentru acordarea tichetelor sociale pentru gradinita. Toti sunt de acord, astfel sc
adopta HCL nr. 33128.06.2017.

-\ -

La punctul 4, dl primar prezinta proiectului de hotarare cu privire la retragerea din Asociatia
Comunelor din Romania, domnii consilieri sunt de acord deoarece comuna noastra nu are parte de
beneficii ci doar de cheltuieli de pe urma asocierii, astfel se adopta HCL w.34128.06.201'7.
La ultimul punct, 5, dl primar vorbeste despre necesitatea achizitionarii unor limitatoare de viteza
pentru comuta noastra, pentru evitarea producerii de accidente rutiere. Votul consilierilor este pentru
in unanimitate, adoptandu-se HCL nr. 35/28.06.2017 , cu stabilirea urmatoarelor puncte in care vor
fi amplasate limitatoarele :
l. Tarculesti: Gradinita, loc. Nastase Ion, loc. Dinica Draga, loc. Nicolae Ionescu, loc.

2.
3.
4.
5.
6.

Ianculescu Paul, loc. Mateescu Tudor, loc. Nicodim Marian, loc. Cosereanu Alexandru;
Gornet-Cricov: Primarie, Scoala, loc. Ionita Gheorghe;
Coserele: Gradinita, loc. Stanciu Nicolae, loc. Panait lon, loc. Preda Lucretia (spre Nelu),
loc. Serban Octavian;
Priseaca: Gradinita;
Valea Seaca: La crucel
Dobrota: loc. Cotofana Ion, loc. Radu Marinela;

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 doreste sa stabileasca impreuna cu domnii consilieri doua modele de tabele, unul
pentru persoane fizice, altul pentru juridice, pentru donarea de sume de bani sau materiale de
constructii pentru a putea veni in sprijinirea persoanelor ce au fost afectate de alunecari de
teren in satul Tarculesti, cele doua modele de tabele sunt anexate prezentului proces-verbal;

-

Stabilind ca din banii stransi sa fie cumparate materiale de constructii conform devizelor
facute in acest sens;
vegetatie crescuta foarte muit Ia casele nelocuite, ce ingradeste vizibilitatea in trafic, dl
primar explica ca s-a dooumentat cu privire la acest aspect si cu aprobarea CL, se poate marii
impozitul pentru aceste persoane ce detin locuinte ce nu sunt locuite si nici nu vin sa se
ingrijeasca de intretinerea lor;
- dl primar spune ca dupa aflarca lirmei castigatoare pentru asfaltarea strazilor, doreste sa se
intruneasca consiliul pentru a stabili impreuna ordinea in care vor fi asfaltate strazile,
dumnealui i-ar placea sa se inceapa cu cele mai grele, iar cu banii proveniti de la GAL sa se
investeasca tot in asfaltare, ca sa se poata face mai mult.
- dl pimar anunta ca si-ar dori ca in 2-3 saptamani sa se reuseasca centralizarea situatiei
privind totalitatea imobilelor existente pe raza comunei noastre, specifica l'aptul ca acesta
inr entariere merge loarte greu intrucat sunt situatii unde nu stim. pe puncte. unde incepe si
unde se termina o larla.
- dl primar prezinta si adlesa venita de la Institutia Prefectului cu privire la cainii fara stapan
de pe raza localitatii, se discuta despre infiintarea unui serviciu public pentru gestionarea
cainilor, consilierii decid ca cste vorba despre o ir.rvestitie inutila pentru nivelul comunei
noastre.
Acestea fiind discutiile sedir.rta se frnalizeaza, incheindu-se prezentul proces-verbal.
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