
PROCES - VERBAL

incheiat astdzi 30.06.2021, la sediul Primariei Comunei Gornet-Cricov, judeful prahova, in
qedinfa ordinard de consiliu local, convocata de dl. primar prin dispozifia nr. 103 din 25.06.2021, cu
urmatorul proiect al ordinii de zi

1. Aprobarea procesului - verbal al qedintei anterioare;
2. Aprobarea proiectului de hotirSre privind aprobarea devizului general si indicatorii tehnico

economici pentru obiecttvul "Amenajare parc Si loc de joacd pentru copii tn satul farculesti",
initiat de dl. primar Cdlin Ion;

3. Aprobarea proiectului de hotErdre privind aprobarea devizului general si indicatorii tehnico
economici pentru obiectivul "Amenajare intersec{ie DJ 102C cu strada Bisericii Si amplasare
totem median (ceas Si logo primdrie)", initiat de dl. primar Cilin lon;

4. Aprobarea proiectului de hot5rdre privind aprobarea strategiei de demoltare a serviciilor
sociale acordate de compartimentul Asistenld Sociald al Primdriei Comunei Gornet-Cricov,
judelul Prahova, pentru perioada 2021-2027, initiat de dl. primar Cdlin Ion;

5. Diverse.

La qedint6 sunt prezenli l0 consilieri locali, dl Iancu Ion (viceprimar) fiind in concediu
medical.

Dl primar prezirrtd, ordinea de zi pentru a fi aprobatE, domnii consilieri discutE qi decid in
unanimitate aprobarea ordinii de zi.

La punctul 1, dna secretar general al comunei, supune la vot aprobarea procesului-verbal al
qedinlei anterioare, care a fost pus la dispozitia consilierilor in timp util. Toli sunt de acord.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, dl primar prezintd proiectul de hotarare privind aprobarea

devizului general si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul "Amenajare parc Si loc de ioacd
pentru copii tn satul farculesti", amintind faptul cE anterior s-a aprobat de cdtre Consiliul Local

devizul estimativ, care a avut modificiri de suprafala, deoarece s-au alipit doua numere, respectiv

doua suprafete, deoarece nu era suficient spafiu de desfdEurare. Parcul o sa cuprindd un foiqor,

grupuri sanitare, bEncule, zonl verde, corpuri de iluminat, accesorii de joacd pentru copii.

Dl consilier Du!6 Ddnuf, intreab6 de parcul propus qi pentru satul Priseaca, pe care il doreqte

asemanator si pentru consdtenii sdi qi mai ales sa fte realizat c6t mai curdnd. Dl primar ii r6spunde cd

nu se poate demara procedura pdn6 nu se obline avinil de demolare a qcolii vechi din curtea

gradinilei, dl Dufd il roagi sd grabeascd pu{in emiterea avize\or, c6ci timpul trece iar copiii satului

Priseaca asteaptl sd se bucure si ei de un parc al locului.

Dl consilier Vasile Nicolae intreaba dacd mai sunt necesare avize din partea Inspectoratului $colar

Judefean, dl primar raspunde cd nu sunt necesare, deoatece este un proiect separat de $coala

Gimnazial6.

Dl consilier Dinica Constantin intreabd dac6 qcoala veche prezintdweun pericol, r6m6nd acolo' Dl

primar spune cdmagaziaa fost ddrdmatd, iar qcoala nu va cadea, nici nu se va dezintegra, dar totuqi,

pe viitor se vor solicita avize de demolare.

Dl consilier Ionif6 Gabriel intreabd dacd nu cumva se poate face ceva, un loc pentru activitaf

specifice, dl primar spune cd spaliul este prea mic'

Se supune la vot, toli sunt de acord, aqadar se adopta H.c.L. m.25130.06.2021'

La punctul 3 de pe ordinea de zi, dl primar prezintd,proiectul de hotarare privind aprobarea

devizului general si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul "Amenaiare interseclie DJ l02c

cu strada Bisericii Si amplasare totem median (ceas Si logo primdrie)", explicdnd faptul cI s-a

oblinut aviz dela proiectantul de drumuri, pentru ca a trebuit reamenajati intersectia' urm6nd sa se



infiinfeze mic sens giratoriu, unde se va monta totemul, lucru care sper6 sd se definitiveasc. pan6latoamn6.

To{i sunt de acord' se supune la vot, se voteazd in unanimitate pentru, aqadar se adopta H.c.L. nr.26t30.06.2021.

La punctul nr' 4 de pe ordinea de zi, dl primar prezinti,proiectul de hotarare privind aprobareastrategiei de dezvoltarc a serviciilor sociale acordate de compartimentul Asisten{' Social. alPrimdriei comunei Gornet-cricov, judeful Prahova, pentru perioada 2021-2027. fiind o cerinfdlegald' pentru care dacd se considerd, cd, sunt necesare adaugiri, invitd ca acestea sa fie expuse,nefiind sugestii, se supune la vot, se voteazd in unanimitate pentru, aqadar se adopta H.c.L. nr.27t30.06.202t.

La punctul 5 - sunt diverse discufii qi situalii pe care dl primar, c6t qi domnii consilieri le
considerl importante qi de adus la cunoqtint6, aqadar:

- Dl Ioni16 spune cd are solicit6ri de la cet6{eni pentru toaletarea copacilor, dl primar ii explicd
faptul cd acestl sarcin[ cade sub incidenfa fiecarui cetlfean, iar autoritatea local6 intervine doar pe
zonele unde nu sunt proprietari, mai ales cd dorind si faci un bine, in anii trecufi, s-a ales cu
reclamalii pe acestd spe{[, tocmai de aceea va pregati un proiect de hotdr6re ce va propune majorarea
impozitului pentru terenurile qi clddirile neingrijite de pe rtva comunei, acesta va fi pus la dispozitia
cet6fenilor, prin afisare la sediul qi site-ul primdriei, pentru a putea inainta propuneri cei interesati.
Proiectul Ya avea ca scop principal infrumuselarea localitdtii, cat gi creqterea venitului primdriei,
chiar execut6nd acele proprietdfi unde s-a pierdut arborele genealogic.
- Dl Ioni16 intreab[ de ce nu s-au montat mai multe limitatoare de vitezd in comun6, deoarece

consideri cI mai sunt locuri in care pot avea loc accidente, curn ar fi la SMA, loc pentru care insistd

sd fie amplasat un limitator.
Dl primar spune c[ s-au ales zonele ce prezentau risc, iar dacd se considerd cd trebuie facuti o noua

solicitare la Poli{ie pentru aprobarea a noi limitatoare, le sugereazl domnilor consilieri sa inilieze un

proiect de hotEr6re comun sau doar membri comisiei de specialitate a C.L. specificE, pentru

abrobarea mont6rii unor noi limitatoare de vitezd, dar aceasta sd se fac6in urma reevaludrii localitdlii

qi s[ se ia o decizie comun[ a domnilor consilieri, cu consultarea cetd]enilor in prealabil, deoarece

identificarea punctelor vulnerabile ar fi mai facilE Ei mai relevantE'

- Dl primar prezirfiA adresa veniti din partea $colii Gimnaziale, prin care solicitd sprijin pentru

remedierea unor probleme, cum ar fi: repara{ie acoperiq la qcoala gimnaziald. achizilionare boiler

electric, vas toalet5, inlocuirea gresiei de pe treptele qi holul de la intrare la gradinila Priseaca qi

reparafie trepte, inlocuirea gresiei la gradinila Jdrculeqti.

Domnii consilieri sunt de acord cu investi(ia, deoarece considerE cd siguranla copiilor societd{ii este

primordial, de aceea decid ca la urmdtoarea rectificare de buget sd fie prinse sumele necesare pentru

a da raspuns afirmativ solicit[rii venitd din partea $colii Gimnaziale Gornet-Cricov.

- Dl primar mai prezint6 qi chemarea in judecata, din partea Poliliei Locale, d6nd citire comunicdrii'

Dl Ionit6 contest6 activitatea poliliqtilor locali, vdzAndu-i des stdnd lejer pe l6ng6 magazinril alaturat

primdriei, dl primar spune c6 acolo mai stau c6nd au solicitare din partea qcolii pentru proteclie qi

siguranld la diverse activit6ti

Dl Ion Costin sugereazd sd se ia in calcul intalnirea cu un jurist pentru a oferi consultan1a, dl primar

anun!6 cd deja sPeta a fost ficutd cunoscutd dnei avocat cu care colaboreaz6 institutia'

Dl primar amintegte cE prin Consiliul Local a fost infiinfat compartimentul Poliliei Locale, iar dna

Mateescu qi dl cE tot prin Consiliul Local se poate desfiinfa acest compartiment'

Acestea fiind
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