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PROCES - VERBAL

Incheiat astazi 01.09.2017,Ia sediul Consiliului Local Gomet-Cricov, judetul prahova, in
sedinta ordinara, de consiliu local, convocata de primar prin dispozitia *. 175/30.0g.2017, 

"uurmatorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare;
2' Aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gomet-

Cricov, judetul Prahova, initiat de dl Cdlin Ion - primar;
3. Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei

Gomet-Cricov, judetul Prahova, initiat de dl Cdlin Ion - primar;
La sedinta sunt prezenti 8 consilieri, din cei l0 existenti, dna Dicu Mihaela-Maria si dl Neagu

Silviu-Gheorghe fi ind absenti.
Dl Stanescu Valentin, presedinte de sedinta, prezinta ordinea de zi.
Dl primar cere aprobarea consilierilor pentru a mai adauga un punct pe ordinea de zi, si anume:

aprobarea proiectului de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului
public al comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova, domnii consilieri sunt de acord.

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 si dna contabil Popa Mariana, prezenta la sedinta,
explica modul de rectificare al bugetului, si anume ca de la cadastru s-au luat 100 mii pentru
attoizarea ISU, pana se vor aloca bani de la bugetul Consiliului Judetean. Se supune la vot, toti sunt
de acord, asadar se adopta H.C.L. nr.50101.09.2017.

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, si anume aprobarea Planului Urbanistic General al
comrinei Gomet-Cricov, judetul Prahova si a Regulamentului local de urbanism, dl primar spune ca

s-a predat PUG-ul in noua varianta, s-a marit intravilanul in anumite zone si a fost aprobat.

Suprafetele raman aceleasi, fara schimbarea categoriei de folosinta, caci oricum nu se face pe plan
local, fara aprobarea unor avize speciale. In urma supunerii la vot se adopta H.C.L. nr.

51101.09.2017, cu un numar de 8 voturi pentru.
La ultimul punct, nou introdus, se discuta despre aprobarea modificarii inventarului bunuriior care

apartin domeniului public al comunei Gomet-Cricov, unde dl primar prezinta masuratorile efectuate

de firma Topo H.A.N.S. SRL la strada "Intrarea Negulescu" cate aiesitde 189 mp inloc de 172mp

cum era trecuta in anexa din 2016, se supune la vot, toti sunt de acord si se adopta H.C.L. nr.

52t01.09.2017.
Dupa epuizarea punctelor de pe ordinea de zi, sunt diverse discutii si situatii pe care dl primar le

consider; importante si de adus la cunostinta domnilor consilieri, si anume:

- dna Dinescu Maria este nemultumita pentru faptul ca apare cu restante la impozit, desi

dumneaei stie ca a achitat impozitul tatalui sau in fiecare an, dl primar o roaga sa caute

chitantele aferente si sa le prezinte la casierie;

- dl primar anunta ca duminica este deschiderea bazei sportive Gomet-Cricov'
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deosebite la invatatura. Toti consilierii sunt de acord'

Acestea hind discutiile sedinta se frrralizsaza, incheindu-se prezentul proces-verbal'

Presedinte de sedinta,
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