
PROCES - VERBAL

lncheiat *stazt 22.01.2020, la sediul Consiliului Local Gomet-Cricov, judetul Prahov4 in

sedinta ordinara de consiliu local, convocata de primar prin dispozitia w. 4/17 .01.2020 , cu

urmatonrl proiect al ordinii de zi:
1, Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare;

2. Aproba rea proiectului de hotarare privind ale gerea unui nou presedinte de sedinta pentru

umratoarele trei luni, initiat de dl Cdlin Ion - primar;
3. Aprobarea proiectului de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de

dezvoltare din excedentul anilor precedenli pentru anul 2019, initiat de dl Cilin Ion - primar;

4. Aprobarea proiectului de hotarare privind actualizarea organigramei si statului de functii al
aparahrlui de specialitate al Primarului comunei Gomet - Cricov, judeful Prahov4 initiat de dl
Cilin Ion - primar;

5. Aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea salariilor de bazA pentru personalul din
cadrul aparatrlui de specialitate al primarului comunei Gomet-Cricov, judeful Prahova, initiat de dl
C6lin Ion - primar;

6. Aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea retelei scolare pentru anul scolar 2020-
2021 , intiat de dl Cdlin Ion - primar;

7. Aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea planului de lucrari, pentru anul 2020, cl
beneficiarii Legii 416/2001, initiat de dl Cilin Ion - primar

La sedinta sunt prezenti toti consilierii.
Dl primar prezinta ordinea de zi pentru a fi aprobata, solicitand totodata acordul pentru

introducerea a doua noi puncte pe ordinea de zi, si anume:
- Mandatarea dlui primar pentru incheierea unui contract de asistenta juridica;
- Actualizarea valorii inventarului a 9 strazi - bunuri care apartin domeniului public al comrurei
Gornet-Cricov, judetul Prahova;
Domnii consilieri discuta si decid in unanimitate ca sunt de acord cu introducerea celor doua puncte

nou introduse, ce vor avea numerele 8 si 9. Se aproba ordinea de zi.
La punctul l, dna secretar general al U.A.T., supune la vot aprobarea procesului-verbal al

sedintei anterioare, care a fost pus la dispozitia consilierilor in timp util. Toti sunt de acord.
La punctul 2 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectul de hotarare privind alegerea unui

nou presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni. Dna Mateescu Vasilica este propusa pentru a

fi presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni. Se supune la vot, toti sunt de acord, asadar se

adopta H.C.L. t. 1/22.01.2020.
Se Eece la punctul 3, unde dl primar prezinta proiectul privind acoperirea definitiva a deficitqlui

sectiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenJi pentru anul 2019, explicand ca este vorba de
sumele de bani ce au ramas la sfarsit de an si care au fost duse pe dezvoltare. Toti sunt de acord, se
adopta astfel H.C.L. ru. 2122.01.2020.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectul de hotarare cu privire la actualizarea
organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Gomet -
Cricov, judeful Prahova, explicand ca situatia este aceeasi pe care o stiu, doar ca s-au produs mici
modificari, cum ca o colega s-a intors din concediul pentru cresterea copilului, o alta colega a
promovat in grad, nr de posturi este acelasi ca data trecuta, plus ca face specificatia ca vom avea
nevoie de un auditor, caci avem masura de indeplinit in urma controlului Curtii de Conturi. Se

voteaza in unanimitate pentru, adoptandu-se H.C.L. nr. 3122.01.2020.
La punctul 5, prezinta proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de bazd pentru personalul

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gomet-Cricov, judelul Prahova, unde
prezinta modificarile salariale ce s-au produs, conform noului salariu de bazz minim brut pe tara



garantat in plata, iar cum la demnitari salariile au fost inghetate, nici indemnizatia consilierilor nu va
creste si nici salariile celor pot depasi indemnizatia viceprimarului prin inmultirea coeficientului cu
noul minim pe economie. Toti sunt de acord, se adopta astfel H.C.L. nr.4122.01.2020.

Se hece la punctul 6, unde dl primar prezinta proiecttrl privind stabilirea retelei scolare pentru anul
scolu 2020-2021, au fost prezentate solicitarile venite din partea Inspectoratului Scolar Prahova, se
specifica ca reteaua scolara va ramane la fel ca cea de anul trecut, adica Scoala Gimnaziala plus cele
3 structuri: Gradinita Priseaca, Coserele si Tarculesti. Se supune la vot, toti sunt de acord, asadar se
adopta H.C.L. nr. 5 /22.01.2020.

La punctul 7 de pe ordinea de zi, dl primar prezinta proiectul de hotarare cu privire la stabilirea
planului de lucrari, pentru anul 2020, cu beneficiarii Legii 416/2001, dand citire planului. Toti
consilierii sunt de acord, se adopta astfel H.C.L. nr. 6122.01.2020.

Se Eece la primul punct nou inhodus, si anume nr. 8, unde dl primar prezinta proiectul de hotarare
privind mandatarea primarului pentru incheierea unui contract de asistenta juridica cu dna avocat
Pruna Madalina-Oana, ce este invitata in sala de sedinte, deoarece domnii consilieri doresc sa o
cllnoasca. Dna avocat isi face o scurta prezentare si multumeste pentru increderea acordata" fiindca
toti consilierii sunt de acord cu incheierea contractului pentru o perioada de I an, se adopta astfel
H.C.L. nr. 7 122.01.2020.
La ultimul punct, si anume nr. 9, dl primar prennta proiectul de hotarare privind Actualizarea

valorii inventarului a 9 strazi - bunuri care apartin domeniului public al comrurei Gomet-Cricov,
judetul Prahova. Dl primar explica faptul ca doar valoarea de inventar se actualizeara, nu si
dimensiunea shazilor. Aceasta hotarare ne este necesara pentru a fi depusa la AFIR, pentru a se face
plata pentru modemizarea strazilor. Se supune la vot, toti sunt de acord, astfel se adopta H.C.L. nr.
8122.01.2020.

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:

- ptezinta solicitarea unei mame, ce are copilul inscris la gradinita Coserele, care doreste sa se

imbunatateasca sursa de caldur4 deoarece se considera ca nu este suficient de cald pentru
copilasi, dl primar se arata surprins de faptul ca pana acum nu s-a sesizat nimeni, nici macar
iama trecuta cand a fost mult mai frig ca in acesta perioad4 dl primar a luat deja atitudine si
a gasit sponsori pentru a schimba caloriferele plus tot ce mai este necesar pentru
desfasurarea cursurilor in conditii optime. Chiar si manopera va fi acoperita din sponsorizari.

- dl primar isi exprima dorinta de a accesa poiectul pilot- Sala de educatie fizica scolar4 prin
Compania Nationala de Investitii;

- in decursul anului ar wea sa se faca imbunatatiri si la caminul cultural, sa se amenajeze

bucataria, sa fie complet utilata;
- proiectul de buget este creionat, probabil va fi discutat in urmatoarea sedinta, insa considera

ca va fi un an dificil, data fiind perioada de tranzit a Guvemului Romaniei. Afirma ca o sa fie
greu, insa pe lista de obiective se vor trece toate investitiile dorite, ce sunt considerate

necesare, chiar daca nu se vor putea definitiva, dar ne facem datoria, caci ulterior nu vor mai
putea fi adaugate.

Acestea fiind discutiile sedinta se ftru.lizeaza, incheindu-se prezenhrl proces-verbal.
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