PROCES - VERBAL
Incheiat astazi 29.1r.2017,Ia sediul consiliului
Locar Gomet-cricov, judetur prahova,
in
p.r.", p.i, dispozitia
iz;a.t\
,

sedinta extraordinara, de cons iu locar,
convocata a"
cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

*l

ii

,on

l Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare;
2' Aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea
bugetului local al comunei GometCricov pe anu,l2017, initiat de d-1. Cilil Ion _ primar
;
3' Aprobarea proiectului de hotarare privind perteneriatului intre
Consiliul Local al comunei
Gomet-cricov si consiliul Judetean prahova privind obiectivul *DOcUMENTATII

sI
LUCRARI NECESARE PENTRU OBTINEREi AUTORIZATIEI DE
SECURITATE
LA INCENDII PENTRU UNITATILE SCOLARE DE PE RAZA coTIuNu;;"iiiu. a.
a-I.
Cdlin Ion - primar;
4. Aprobarea proiectului de hotarare privind perteneriatului intre Consiliul Local al com,nei
Gomelcricov si consiliul Judetean prahova privind obiectirut *DOCUMENTATII sI
LUCRARINECESARE PENTRUOBTINEREAAUTORJZATIEI DE SECURITA'IE LA
INCENDII PENTRU SEDIUL PRIMARTEI GoRNET-cRICov* . initiat de dJ. cilin Ion
primar.

5. consilierea pe probleme juridice si punctul de vedere al dJui avocat Dumitru Bogdan
privind recursul la dosarul nr.6240' 1105/2016 , invitat special in sedinta consiliului local
La sedinta sunt prezenti 9 consilieri, din cei 10 existenti, dna Dinescu Maria fiind absenta.
Dna presedinte de sedinta, Dicu Mihaela-Maria, prezinta ordinea de zi.
DJ. Primar propune consilierilor includerea pe ordinea de zi ca prim punct informarea si
aprobarea efectuarii unor masuratori topografice de catre o firma specializata in sistem STEREO
70 pentru 30 de imobile ,intocmirea de planuri cadastrale .
Supus la vot se aproba in unanimitatea ordinea de zi propusa si completata .
Se da cuvantul d-nei Ghica Mihaela -inspector cadastru care prezinta referatul inregistrat sub
nr. 3965 128.11.2017.D-l Primar completeaza cele spuse de d-na Ghica si spune ca este foarte
urgent efectuarea lor in cazul d-lui fustulescu Nicolae din Tarculesti si a intabularii domeniului
public al comunei.Supus la vot se aproba in unanimitate.

La punctul 1,de pe ordinea de zi ,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 consilierii sunt de acord.

La ounctul 2 de pe ordinea de zi, dl primar prezi-nta proiectul de hotarare rectificarea bugetului
local pe anul 2017 .Se supune la vot, toti sunt de acord, se adopta H.C.L. nr. 66t29.11.2017.
punctul 3 de pe ordinea de zi, si anume Aprobarea proiectului de hotarare privind
perteneriatului intre Consiliul Local al comunei Gornet-Cricov si Consiliul Judetean l'rahova
*DocUMENTATII sI LUcRARI NECESARE P ENTRU OBTINEREA
pr1 vind obiectivul
PE RAZA
AUTORIZATIEI D E SECURITATE LA INCENDII PENTRU UNITATTLE SCOLARE DE
vot
se adopta
Ia
supunerii
In
urma
primar.
CoMUNEI*, initiat si Ptezer.tata de dJ. Cdlin Ion prezenti
'
H.C.L. nr. 67129.11.2017, c'ttn numar de 9 voturi pentru din cei 9 consilieri
Se lrece la

cu privire la
La ounctul 4 de pe ordinea de zi, di primar pre'inta proiectul de hotarare al comunei
privind perteneriatului intre Consiliul Local
Urffi* proirrtului de hotarare Prahova
'ioi*r-Criri,
privind obiectivut *DqC(TMENTATII Y LUCRAR7
si Consiliul Judetean

DE SECURITATE LA INCENDII PENTRA SEDIUL
NECESARE PENTRU OBTINERIEA AUTORIZATIEI
prrrrrrrt de d-1, cdlin lon primar.supus Ia vot este

\NMANET GORNET-cRrco;;',- initiat ,i
dprobat in undminitate H.C.L' nr' 68129'11'2017'-

-

La ultimul unc numarul se discuta despre Consilierea pe probleme juridice
si punctul
d-lui avocat Dumi tru Bogdan privind recursul la dosarul nr.6240' 110512016 inyitat
,
special in s edinta consiliului local
D-1. consilier Neagu Silviu ia cuvantul si solicita d-lui avocat consiliere4asistenta juridica
si de reprezentare a Consiliului localin,baza Contractului de asistenta juridica in;heiat;u
comuna
Gomet-Cricov , in acest dosar de recurs al d-lui Iancu Ion - impotriva unei hotarari data de
consiliul local,in care exista un conflict de interese,dJ avocat trebuii sa reprezinte consiliul local
nu o terta persoana.
Tot dJ consilier intreaba de ce nu a sugerat d-lui. Iancu Ion sa actioneze in judecata pe ANI nu
consiliul Local care a aprobat hotararea in baza adresei emisa de ANI.
Dl. avocat spune ca nu poate reprezenta Consiliul local in acest dosar deoarece este
aparatorul si reprezentantul dlui Iancu Ion in acest dosar .o sa continue aceasta actiune cu clientul
sau pentru a demonstra ca nu a existat *incompatibilitatea *invocata de ANl.Incompatibilitatea
exista la functia de viceprimar nu si la cea de consilier local . Ambitia de a continua si supararea
provin din faptul ca consilierii nu au tinut cont de cuvantul lui si au dat crezare celor de la ANI.
I se da cuvantul d-lui consilier Dinica Constantin care spune ca nu consilierii sunt de vina
pentru probelema ivita dar este de avut in vedere ca d-l Iancu Ion a cerut si daune in acest dosar.
Intervine in discutie d-l Primar care intreaba pe dJ avocat cine este persoana care a propus
solicitarea de daune ,acesta recunoaste ca personal a propus solicitarea de daune '
I se da cuvantul d-lui Vasile Nicolae care spune ca dansul considera ca nu a gresit cu nimic
in acest caz si este purtat pe drumuri si este posibil ca sa plateasca si un avocat strain deoarece cel
platit din fondurile comunei reprezinta partea adversa in dosar '
Doamna Mateescu Vasilica propune ca intr-una din sedintele viitoarele sa se aleaga un
de vedere al

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

t. Secretar'

Presedinte de sedinta,
Dicu Mihaela-Maria
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