ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL GORNET.CRICOV

HOTiRARE
privind aprobarea obiectivului de investitii,4Efa ltare drumuri locale in comuna
Gornet-Cricov - Etapa IV si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia,
conform devizului estimativ
Consiliul Local Gornet-Cricov, judetul Prahova, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere

:

- Expunerea de motive a primarului comunei Gomet-Cricov si raportul compartimentului de
resort, cu privire la aprobarea obiectivului de investitii Asfaltare drumuri locale in comuna GornetCricov - Etapa IV si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, conform devizului
estimativ;
- devizul estimativ si indicatorii tehnico-economicii al obiectivului de investitii ;
- prevederile sectiunii 5 din H.G. nr.907 /2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico+conomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din

fonduri publice;
- prevederile art. l9 alin (l), art. 26 si art.42 din Legea nr. 273/2006 - Legea finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art.36 alin. (l), alin. (4) Iit. d), art. ll5 alin. (l) lit. b), (3), (5) si alin. (6), art. ll7 alin.
(l) din Legea 21512001 privind administratia plublica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art. I - Aprobarea obiectivului de investitii ls/a/tare drumuri
Il/, conform devizului estimativ;

locale in comuna Gonut-Cricov

Etapa

Art. 2 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economic ai obiectivului de investitii ls/altare drumuri
locale in comuna Gornet-Cricov - Etapa IV, conform devizului estimativ;
Art.3 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre domnul Calin Ion -

primarul comunei Gornet-Cricov;
Art. 4 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului Judetului
Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparenta si comunicarea cltre
instituliile si persoanele interesate, a prevederilor acesteia.
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ROMANIA
JUDETULPRAHOVA
CONSILIUL LOCAL GORNET.CRICOV

HOT,IRARE
privind aprobarea obiectivului de investitii Amenajare parc si loc de joaca
pentru copii in satul Tarculesti si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
acestuia, conform devizului estimativ
Consiliul Local Gornet-Cricov, judetul Prahova, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere

:

- Expunerea de motive a primarului comunei Gomet-Cricov si raportul compartimentului de
resort, cu privire la aprobarea obiectivului de investitii Amenajare parc si loc de joaca Wntru copii in
satul Tarculesti si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, conform devizului estimativ;
- devizul estimativ si indicatorii tehnico-economicii al obiectivului de investitii ;
- prevederile sectiunii 5 din H.G. nr.907 /2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;
- prevederile art. l9 alin (1), art. 26 si art.42 din lrgea nr. 273/2006 - Legea finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art. 36 alin. ( I ), alin. (4) lit. d), art. I l5 alin. (l) lit. b), (3), (5) si alin. (6), art. llTalin.
( I ) din Legea 2l 5/2001 privind administratia plublica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art. I - Aprobarea obiectivului

de investitii Amenajare parc si loc de joaca pentnt copii in
satul Tarcule sti, conform devizului estimativ;
Art. 2 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economic ai obiectivului de nvestitii Asfaltare
Amenajare parc si loc de joaca pentru copii in sanl Torculesti, conform devizului estimativ;

Art.3 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre domnul Calin Ion
primarul comunei Gomet-Cricov;
Art. 4 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Instituliei Prefectului Jude{ului
Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparenla si comunicarea ctrtre
instituliile si persoanele interesate, a prevederilor acesteia.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILruL LOCAL GORIIET-CRICOV

HOriR,4RE
privind aprobarea obiectivului de investitii construire totem (ceas) pe strado
bisericii la intersectia cu DJ 102c si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
acestuia, conform devizului estimativ
Consiliul Local Gornet-Cricov, judetul Prahova, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere

:

- Expunerea de motive a primarului comunei Gomet-Cricov si raportul compartimentului de
resort, cu privire la aprobarea obiectivului de investitii Construire totem (ceas) pe stada bisericii la
intersectia'cu DJ 102C si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, conform devizului
estimativ;
- devizul estimativ si indicatorii tehnico-economicii al obiectivului de investitii ;
- prevederile sectiunii 5 din H.G. nr.90712016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;
- prevederile art. l9 alin (1), art.26 si art. 42 din Legea nr. 273/2006 - Legea finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art. 36 alin. (l), alin. (4) lit. d), art. 115 alin. (l) lit. b), (3), (5) si alin. (6), art. I l7 alin.
(l) din Legea 21512001 privind administratia plublica locala, republicata, cu modificarile si
completarile u lterioare,

HOTARA$TE:

Art. I - Aprobarea obiectivului

de investitii Corclntire totem (ceas) pe strada bisericii la
devizului
estimativ;
I02C,
conform
intersectia cu DJ
Art.2 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economic ai obiectivului de investitii Construire totem
(ceas) pe strada bisericii la intersectia cu DJ 102C, conform devizului estimativ;
Art.3 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre domnul Calin Ion primarul comunei Gomet-Cricov;
Art. 4 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Instituliei Prefectului Judelului
Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparen{a si comunicarea cAtre
instituliile si persoanele interesate, a prevederilor acesteia.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILruL LOCAL GORNET-CRICOV

HOTiRARE
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Bazei Sportive din satul Gornet-Cricov, comuna Gornet-Cricov
Consiliul Local Gornet-Cricov, judetul Prahova, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere

:

- Expunerea de motive a primarului comunei Gomet-Cricov si raportul compartimentului de
resort, cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bazei Spo(ive din satul

Gomet-Cricov, comuna Gomet-Cricov
- prevederile OUG 6112016 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si a
sportului, nr. 6912000, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. l9 alin (l),
26 si
42 din Legea nr. 27312006 - Legea finantele publice
^rt.
^rt.
locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art.36 alin. (l), atin. (4) lit. d), art. ll5 alin. (1) lit. b), (3), (5) si alin. (6), art. 117
(1)
din Legea21512001privind administratia plublica locala, republicata, cu modificarile si
alin.
completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.l - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Bazei Sportive din satul
Gomet-Cricov, comuna Gomet-Cricov, conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotirdre;
Art. 2 - Secretarul comunei va comunica prezanlahotarare Instituriei Prefectului Judefului
Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigua transparenra si comunicarea citre
instituliile si persoanele interesate,

a

prevederilor acesteia.
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ROMANIA
JIJDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL GORNET-CRICOV

HoTiRARE
privind aprobarea obiectivului de investitii rt eparalie san! (rigoto)
de la DJ 102R Ia pdrdul Sara(ica, jud Prahov,a, conform devizului oferta

Consiliul Local Gornet-Cricov, judetul Prahova, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere

:

- Expunerea de motive a primarului comunei Gornet-Cricov si raportul compartimentului de
resort, cu privire la aprobarea obiectivului de investitii Reparayie sanl ftigola) de la DJ

l02Rla

pdrdul Saralica, jud. Prahova, conform devizului oferta;
- devizul oferta al obiectivului de investitii ;
- prevederile sectiunii 5 din H.G. nr.90712016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;
- prevederile art. 19 alin (l), art.26 si art.42 din Legea nr. 273/2006 - Legea finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ultbrioare.
In temeiul art. 36 alin. (l), alin. (4) lit. d), art. I l5 alin. (l) lit. b), (3), (5) si alin. (6), art. 117 alin.
(l) din Legea 21512001 privind administratia plublica locala, republicata, cu modificarile si
completarile u lterioare,

HOTARA$TE:
Art.

1

- Aprobarea obiectivului

de investitii Reparalie sanl ftigola) de la DJ I02R la

pdrdul

Saralica, jud. Prahova, conform devizului oferta;
Art.2 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre domnul Calin Ion
primarul comunei Gomet-Cricov;
Art. 3 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei Preftctului Judelului
Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparenla si comunicarea cAtre
institutiile si persoanele interesate, a prevederilor acesteia'
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILruL LOCAL GORNET-CRICOV

HOTARARE
privind aprobarea obiectivului de investitii Reparalie troila
sot Valea-Seaco, comuna Gornet-Cricov, jud Prahova, conform devizului oferta

Consiliul Local Gornet-Cricov, judetul Prahova, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere

:

- Expunerea de motive a primarului comunei Gomet-Cricov si raportul compartimentului de
resort,cu privire la aprobarea obiectivului de investitii Reparalie troila sal Valea-Seaca, comuna
Gornet-Cricov, jud. Prahova, conform devizului oferta;
- devizul oferta al obiectivului de investitii ;
- prevederile sectiunii 5 din H.G. nr.907 /2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;
- prevederile art. l9 alin ( I ), art. 26 si art. 42 din Legea nr.273/2006 - Legea finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ultgrioare.
In temeiul art.36 alin. (1), alin. (4) lit. d), art. I l5 alin. (l) lit. b), (3), (5) si alin. (6), art. I l7 alin.
(l) din Legea 21512001 privind administratia plublica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,

HOTARA$TE:
Art. I - Aprobarea obiectivului de investitii Repara1ie troila sat Valea-Seaca, comuna Gornetjud. Prahova, conform devizului oferta;
Art.2 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre domnul Calin Ion -

Cricov,

primarul comunei Gornet-Cricov;
Art. 3 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului Judefului
Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparenla si comunicarea c6tre
instituliile si persoanele interesate, a prevederilor acesteia.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL GORNET.CRICOV

HOTARARE
privind alegerea unui nou presedinte de sedinta
pentru urmatoarele trei luni

Consiliul Local Gornet-Cricov, judetul Prahova, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere :
- Expunerea de motive a primarului comunei Gomet-Cricov si raportul compartimentului de
resort privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni;
- H.C.L. nr.9 din29.03.2019;
- art. 9 alin. (l) si art. l0 alin. (1), alin. (2) din O.G. nr.3512002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare si frrnctionare a consiliilor locale;
- art. 35 alin (l), (2), art. 4l si art. 47 din Legea w.21512001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (4) lit. d), art. I 15 alin. (1) lit. b), (3), (5) si alin. (6), art. I 17 alin.
(l) din Legea 21512001 privind administratia plublica local4 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,

HOTARASTE:
- Se atege presedinte de sedinladvdna consitier ..b\S*...-ni.tSS.,+.=..YiSlE..,
care va conduce lucrarile sedinlelor Consiliului Local al comunei Gomet-Cricov in perioada
urmatoarelor trei luni (iulie, august si septembrie) .

Art.l

Art. 2 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Instituliei Prefectului Judefului
Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparenla si comunicarea cdtre
instituliile si persoanele interesate, a prevederilor acesteia
E SEDINTA,
UT

PRESED
D

+
Avizat
c(tii. (
tL,L,

N.. ..Uk..... di"

.Lq..0G..10\5

a

Secretarul Com

Vlad

legalitate,
i Gomet-Cricov,
sabeta

