
PROCES - VERBAL

Incheiat astazi 28-10.2019,Ia sediul Consiliului Local Gornet-Cricov, judetul prahova, in
sedinta ordinara de consiliu local, convocata de primar prin dispozitia *.' itotzi.to.zotg, ",urmatorul proiect al ordinii de zi:

l. Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare;
2. Aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-

Cricov, judetul Prahova pe anul 2019, initiat de dl C[lin 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:
- Stabilirea salariilor de bazd pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Gomet-Cricov, judelul Prahova;
- Stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali ai comunei Gomet-Cricov,
judepl Prahova;

Domnii consilieri discuta si decid in unanimitate ca sunt de acord cu introducerea celor doua puncte
nou introduse, ce vor avea nunerele 3 si 4. 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 rectificarea
bugetului propriu al comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova pe anul 2019, unde precizeaza ca toti
banii alocati au fost dusi la cheltuielile pentru personal. Se supune la vot, toti sunt de acord, asadar

se adopta H.C.L. w.45/28.10.2019.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, si anume stabilirea salariilor de bazi pentru personalul

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gomet-Cricov, judelul Prahova,

explicand faptul ca tocmai acum s-a putut face majorarea pe actualul minim pe economie, fiindu-ne

alocati banii pentru care s-a rectificat bugetul. Se voteaza in unanimitate pentru, astfel se adopta

H.C.L. nr. 46128.10.2019;
La ultimul punct nou introdus, si anume nr. 4, dt primar solicita stabilitea indemnizatiei lunare de

care beneficiaza consilierii locali ai comunei Gomet-Cricov, judelul Prahova, astfel incat sa se

dizolve si problemele legate de restituirea sumelor stabilite de Curtea de Conturi. Se supune la vot,

toti sunt de acord, asadar se adopta H.C.L. nr. 47128 10'2019'

Acestea fiind discutiile sedinta se frnalizeaza, incheindu-se prezentul proces-verbal'

Presedinte de sedinta,

Calin Dan t-Stefan

eneral al U.A.T.,
Elisabeta
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