
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORGOTA
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S  V E R B A L
încheiat astazi, 28 octombire 2021 , orele 17.30, cu prilejul

desfãşurãrii, în sala de consiliu a Primariei, a şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Gorgota, judetul Prahova

            Şedinţa a fost convocatã de Primarul comunei prin
Dispozitia nr. 84/22.10.2021.
            Se face apelul nominal, rezultând cã, la lucrãrile
şedinţei, participã  toti consilierii alesi in functie.
            Se face precizarea cã prezenţa d-lor consilieri la
lucrãrile şedinţei a fost asiguratã prin invitaţie scrisã în care s-
a prezentat  locul,  data,  ora desfãşurãrii  acesteia şi  proiectul
ordinii de zi.

            Dupa ce constatã cã şedinţa este legal constituitã,
secretarul comunei declarã deschise lucrãrile acesteia.
1.  Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată din
data de 15.10.2021.
2. Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local  Gorgota  în  Comisia de  evaluare  a  probei  de  interviu  pentru
organizarea  și  desfășurarea  concursului  pentru  ocuparea  funcțiilor  de
director și director adjunct din Unitatea de învățământ preuniversitar de
stat  –  Școala  Gimnazială  Alexandru  Ioan Cuza,  sat  Potigrafu,  Comuna
Gorgota -PJ.  Inițiator  și  raportor –  d-l  Ionuț-Nicolae Dumitru,  primarul
comunei Gorgota, județul Prahova;
3.  Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  unui  mandat  special  în
Asociația  de  Dezvoltare  Intercomunitară  -  A.D.I.  „Parteneriatul  pentru
Managementul  Deșeurilor  Prahova”. Inițiator  și  raportor  –  d-l  Ionuț-
Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, județul Prahova;
4. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor sociale și a burselor
de merit pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
(primar şi gimnazial)  din Comuna Gorgota, judeţul Prahova. Inițiator și
raportor – d-l Ionuț-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, județul
Prahova;
5. Diverse.
           Se supune la vot ordinea de zi si se aproba in unamitate.
           Se da citire procesului - verbal al sedintei extraordinare
de  îndată  din  data  de  15.10.2021,  care  supus  votului  este
aprobat in unanimitate.        
           Se dă citire proiectului de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Local  Gorgota  în  Comisia de  evaluare  a
probei de interviu pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru
ocuparea  funcțiilor  de  director  și  director  adjunct din  Unitatea  de
învățământ  preuniversitar  de  stat  –  Școala  Gimnazială  Alexandru  Ioan
Cuza, sat Potigrafu, Comuna Gorgota -PJ. Se propune și se aprobă în



unanimitate,  ca  domnul  consilier  Nicolae  Florea  să  fie
reprezentantul Cnsiliului Local Gorgota în această comisie de
evaluare.  
            În continuare, domnul primar prezintă necesitatea
inițierii  celui  de al-2-lea proiect  de pe ordinea de zi  privind
acordarea  unui  mandat  special  în  Asociația  de  Dezvoltare
Intercomunitară - A.D.I. „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor
Prahova”,  și  anume: urmare  solicitării  A.D.I.  Parteneriatul  pentru
Managementul Deșeurilor Prahova, înregistrată la Primăria Gorgota sub
nr.  5560/14.10.2021, prin care se solicită mandatarea reprezentantului
legal  al  unității  administrativ-teritoriale,  care  să-și  exercite  dreptul  de
vot, în ceea ce privește aprobarea documentației aferentă  delegării
gestiunii  activității  de  administrare  a  depozitului  de  deșeuri
municipal  Boldești-Scăeni  în  cadrul  SMID PRAHOVA,  respectiv:
Studiul de Oportunitate, Caietul de sarcini și modelul de Contract
de delegare a serviciului.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.
          Ultimul proiect de pe ordinea de zi prevede acordarea
burselor  sociale  și  a  burselor  de  merit  pentru  elevii  din  unităţile  de
învăţământ  preuniversitar  de  stat  (primar  şi  gimnazial)  din  Comuna
Gorgota,  judeţul  Prahova. Se  poartă  discuții  în  acest  sens,  se
supune la vot  și se aprobă în unanimitate. 
           Pe finalul  ședinței se poartă discuții  cu privire la
obiectivele de investiții aflate în derulare la nivelul comunei.

            Orele 17.30 – președintele de ședință declară închise
lucrările ședinței ordinare  din data de  28.10.2021.

           PREŞEDINTE DE SEDINTA,                                      
                   Dragnea Valentin                                     
SECRETAR  GENERAL
                                                                                                    
Dănilă Anca                                                                         
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