n

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA VĂRBILĂU
CONSILIUL LOCAL

A,

PROCES

VERBAL

-

Încheiat în şedinţa ordinară Consiliului Local
Vărbilău, ţinută azi 23 Septembrie 2021
Ținând seama de dispozițiile privitoare la
prevenirea răspândirii coronavirusului SARSCoV-2 şi reducerea riscului de îmbolnăvire,
participarea persoanelor
ședința ordinară a
Consiliului local Vărbilău, astăzi 23,
2021,
09.
sediul Primăriei / Consiliului Local
13,00
Vărbilău — Sala de şedinţe, certifică faptul
aceştia răspund dacă încalcă legislaţia şi
regulile de prevenirea răspândirii şi reducerea riscului de îmbolnăvire
cu coronavirusul SARSCoV-2.

la

ora
că

la

În acest scop a fost
amenajată Sala de şedinţe, amplasându-se la intrare covor îmbibat
în soluţie dezinfectantă precum şi
soluţie de dezinfectare a mâinilor, S-au amplasat scaunele
În sală astfel încât să fie respectată
distanţa regulamentară dintre persoanele participante la
şedinţa consiliului local.
În conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Local, preşedinte al şedinţei de astăzi este dl. COJOCARU
George, consilier local ales conform
HCL nr. 27 / 2021 privind
alegerea preşedintelui de şedinţă.
La şedinţă participă dl. IONIŢĂ
Ion, primarul comunei.
DI. COJOCARU

George, Secretar general al unității administrativ teritoriale,
şedinţa ordinară a consiliului local de astăzi în conformitate cu
convocatorul şedinţei întocmit în baza Dispoziţiei nr. 213 2021 emisă de
/
primarul comunei,
anunţă că şedinţa este statutară, participând un număr
14 consilieri din totalul de 15,
absentând motivat d-+na consilier ISZAC Loredana — Mariana.
efectuând prezența

Fiorin

la

—

de

al

Procesul verbal
şedinţei Consiliului Local ţinut în data de 27, 08. 2021
transmis
în timp
consilierilor locali pentru confruntare, urmând a fi
supus aprobării acestora în
şedinţa de astăzi a Consiliului Local.

util

fost

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt însoțite de
avizele comisiilor de
consiliului local, rapoartele compartimentelor din aparatul de
specialitate al
primarului, referatele de aprobare ale primarului precum şi de avizele secretarului
general
u.a.t., respectându-se prevederile art. 136, din 0UG
57 din 03. 07. 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
specialitate

ale

nr.

Conform Rapoartelor comisiilor de specialitate ale consiliului local la
şedinţele acestora
a absentat d-na consilier local ISZAC Loredana — Mariana.

Ion,

Preşedintele de şedinţă, invită pe Dl. IONIŢĂ
primarul cor
votului deschis al consilierilor Consiliului
local, proiectul ordinei de zi

Dl. IONIŢĂ Ion, primarul

comunei supune la votului deschis al consilierilor Consiliului
local, suplimentarea ordinii de zi (conform art. 135, alin
(8) C.A.) cu proiectul de hotărâre
Privind aprobarea actualizării Programului achiziţiilor
publice ce urmează a se contracta de
comuna Vărbilău în anul 2021 şi proiectul de hotărâre
Privind aprobarea rectificării Bugetului
de Venituri
Cheltuieli al comunei Vărbilău,pe anul 2021.
Consiliul local aprobă în unanimitate de voturi
suplimentarea ordinii
zi

si

de

proiecte de hotărâre.
Dl.

IONIŢĂ

Ion, primarul

local, proiectul ordinei de
în unanimitate de voturi.

zi

la

cu cele două

al

comunei supune
votului deschis
consilierilor Consiliului
suplimentat (conform art. 135, alin (7) C.A.), care este aprobat

Preşedintele de şedinţă, invită pe Di. COJOCARU Florin — George, Secretar
general
unităţii administrativ-teritoriale pentru a supune
votului deschis al consilierilor locali, în
conformitate cu art. 138, alin. (15) din OUG nr.
din 03. 07. 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Procesul verbal al
şedinţei Consiliului
Local

al

57

Vărbilău.

Supus votului deschis al consilierilor locali, Procesul verbal
ţinută în data de 27. 08. 2021,
în

este

aprobat

al

şedinţei Consiliului Local

unanimitate de voturi.

Preşedintele de şedinţă, invită pe Dl. IONIȚĂ
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Ion, primarul

comunei pentru a susţine

primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea programului
traseului
microbuzului şcolar pentru transportul elevilor în anul
şcolar 2021 — 2022.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie
cuvânt d-nii consilieri.
Dat fiind faptul
proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga documentaţie a fost
analizat, dezbătut avizat de către toate comi
de specialitate ale consiliului local precum
şi de către secretarul general u.a.t.
şi nu au
aduse modificări, completări sau
amendamente, nu s-au mai purtat discuţii în plenul şedinţei de consiliu referitoare la proiectul
Dl.

şi

şi

la

că

fost

de hotare prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor,
pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 43 cu 14 voturi „pentru“.

şi

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre
privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local Vărbilău în Consiliul de Administraţie al Şcolii
gimnaziale, comuna Vărbilău.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
S-a înscris la discuţii dl ILIE Vasile şi COJOCARU George după
care s-a înscris lista
înscrierilor la cuvânt.
Dl ILIE Vasile — Ar
trebui desemnați consilieri care au copii la
Dl COJOCARU George — echitabil
Dl. primar : Aveţi ceva împotriva

şcoală.

ar

fi să fie şi un consilier de la PNL
în

celor propuşi
proiectul de hotărâre ? La şedinţele
Consiliului de administrație al şcolii trebuie să şi poată
participa consilierii desemnați.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul
hotărâre prezentat şi dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 44 cu 12 voturi „pentru”
2
voturi „Împotrivă” — d-nii consilieri ILIE Vasile şi COJOCARU
George.

şi

Dl.

primar prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea

urgenţă locuitorilor comunei Vărbilău.

3

de

are de

Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
fiind faptul că proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga documentaţie a fost
analizat, dezbătut şi avizat
către toate comisiile de specialitate ale consiliului local precum
şi de către secretarul general u.a.t. şi nu au fost aduse modificări,
completări sau
amendamente, nu s-au mai purtat discuţii în plenul şedinţei de consiliu referitoare la
proiectul
de hotare prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 45
14 voturi „pentru“.
Dat

de

şi

cu

prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea taxei speciale de
salubrizare la nivelul aprobat prin Hotărârea A.G. — ADI Parteneriatul pentru
Managementului
Deşeurilor Prahova.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
Dat fiind faptul că proiectul de hotărâre împreuna cu
întreaga documentație a fost
analizat, dezbătut şi avizat de către toate comisiile de specialitate ale consiliului local
precum
şi de către secretarul general u.a.t. şi nu au fost aduse modificări, completări
sau
amendamente, nu s-au mai purtat discuţii în plenul şedinţei de consiliu referitoare la proiectul
de hotare prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 46 cu 14 voturi „pentru”.
Dl. primar

şi

Dl.
primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației
tehnice în vederea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri situate în domeniul public al
comunei Vărbilău în scopul amplasării de panouri publicitare.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
Dat fiind faptul că proiectul de hotărâre
împreuna cu întreaga documentație a fost
analizat, dezbătut şi avizat de către toate comisiile de specialitate ale consiliului local
precum
şi de către secretarul general u.a.t.
nu au fost aduse modificări, completări sau
amendamente, nu s-au mai purtat discuţii în plenul şedinţei de consiliu referitoare
proiectul
de hotare prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 47 cu 14 voturi „pentru”.

şi

la

şi

primar prezintă

proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
S-a înscris
discuţii d-na ISZAC Loredana — Mariana după care
înscris lista
Dl.

la

la

s-a

cuvânt.
D-na ISZAC Loredana — Mariana — nu se arată persoanele care beneficiază de
aceşti
bani şi nu votez.
Dl.
primar : Puteţi vota „pentru” sau „împotrivă“, dar nu aveţi treabă cu persoanele
care sunt salariaţii şcolii şi pentru suma respectivă girează conducerea şcolii în calitate de
ordonator terţiar de credite.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat şi dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 48 cu 14 voturi
pentru”.
înscrierilor

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului
achiziţiilor publice ce urmează a se contracta de comuna Vărbilău în anul 2021.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri
Dat fiind faptul
proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga docj
analizat, dezbătut şi avizat de către toate comisiile de specialitate ale cdng
Dl. primar

că

şi

de către secretarul general u.a.t.
nu au fost aduse modificări, completări sau
amendamente, nu s-au mai purtat discuţii în plenul şedinţei de consiliu referitoare la proiectul
de hotare prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat şi dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 49 cu 14 voturi „pentru”.
şi

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind
Venituri si Cheltuieli al comunei Vărbilău,pe anul 2021.

aprobarea rectificării Bugetului de

Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
fiind faptul că proiectul de hotărâreimpreuna cu întreaga documentație a fost
analizat, dezbătut şi avizat de către toate comisiile de specialitate ale consiliului local precum
şi de către secretarul general u.a.t. şi nu au fost aduse modificări, completări sau
amendamente, nu s-au mai purtat discuţii în plenul şedinţei de consiliu referitoare
proiectul
de hotare prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis
consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 50 cu 14 voturi „pentru“.
Dat

la

al

şi

Preşedintele de şedinţa invita pe d-nii consilieri locali să se înscrie
desfăşurarea ultimului punct din ordinea de

zi.

înscris la cuvânt : DI. MOICEANU Adrian, dl. ILIE Vasile
după care lista înscrierilor la cuvânt s-a închis.
S-au

DI. MOICEANU

Aluniş ?

Adrian

:

cine a declarat

„zonă inundabilă”

Trebuie curăţat şanţul de la Mărgoieşti.
vină ursul la gara din Coţofeneşti.
public pentru a a început
Dl. ILIE Vasile

:

DI. POPA Gheorghe

de

înlocuit

becurile arse

să

:
la

trebuie reparată puntea de
iluminatul public.

la Podul

Uliţa

spre

cuvânt pentru

dl. POPA Gheorghe,

şi

terenul

Pe

la

de

la hotar cu comuna

Gării trebuie iluminat

gara din Coţofeneşti

şi

primar IONIŢĂ Ion : după inundaţiile din 2002 sau refăcut planurile hărţilor de
hazard şi fost prinsă în planuri şi această zonă având risc de inundaţii.
Se va curăța şanţul de la Mărgoieşti. Se vor înlocui şi becurile care nu funcţionează la
Dl.

a

iluminatul public.

Epuizându-se problemele de dezbătut înscrise pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă
declară închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi a consiliului local.
DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

PREŞEDINTE

CR

COJOCARU

George

SECRETAR GENERAL
al unităţii administrativ-teritoriale
jr. COJOCARU_Florin — George

_

