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Incheiat în şedinţa extraordinară de îndată Consiliului
a
Local Vărbilău,
Sinută

astăzi

18 octombrie 2021

TInând seama de dispoziție privitoare la
prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi
reducerea riscului de îmbolnăvire,
participarea persoanelor
ședința extraordinară de îndată a
Consiliului local Vărbilău, astăzi 18. 10.
2021, ora 15,00,
sediul
Primăriei / Consiliului Local
Vărbilău — Sala de şedinţe, certifică
faptul că aceştia răspund dacă încalcă legislația
şi regulile de
prevenirea răspândirii și reducerea riscului de îmbolnăvire cu
coronavirusul SARS-COV.2
„n acest scop a fost
amenajată Sala de şedinţe, amplasându-se la intrare covor îmbibat în
soluţie
dezinfectantă precum şi soluţie de dezinfectare mâinilor.
a
S-au amplasat scaunele În sală astfel încât
Să fie respectată
distanța regulamentară dintre persoanele
participante la şedinţa consiliului local.
1n conformitate cu
prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Consiliului Local,
presedinte al sedinței de astăzi este di. DUMITRU
Doru, consilier local ales conform HCL nr. 48 /
2021 privind alegerea preşedintelui
de şedinţă.
La şedinţă participă
IONIŢĂ Ion, primarul comunei.
DI, COJOCARU
Florin — George, Secretar general al unității administrativtritoiale, în
conformitate
efectuând torul sedinței întocmit în baza Dispoziției
249 / 2021 emisă de primarul comune, şi
nr.
Sfectuând prezența, anunţă că şedinţa este
legal constituită, participând un număr de 13
conaliri
din totalul de 15 consilieri, absentând
motivat :
MOICEANU Adrian şi dl. LUNCĂ Nicolae.
Ion,
Proiectul de hotărâre înscris
pe ordinea de zi este însoțit de avizele comisiilor
specialitate
ale
consiliului local, raportul
compartimentului din_aparatul de specialitate al primarului, referatul
de
aprobare ale primarului precum şi de avizul secretarului
art. 136, din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul general u.a.t.,respectându-se prevederile
administrativ.
Conform Rapoartelor comisiilor de
specialitate ale consiliului local de la Comisia nr. 2
respectiv
Comisia nr. 3 a absentat motivat dl consilier
MOICEANU Adrian respectiv dl. consilier LUNCĂ
NicolzeTon.
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Preşedintele de şedinţă, invită pe DI. IONIŢĂ Ion,
Primarul comunei pentru supune votului
deschis al consilierilor Consiliului local,
proiectul ordinei de zial şedinţei de astăzi.
DI. IONIŢĂ Ion, primarul
comunei supune la votului deschis al consilierilor Consiliului
local,
proiectul ordinei de
care este aprobat în unanimitate de voturi.
Presedintele de sedință, invită pe Dl. IONIȚĂ Ion,
primarul comunei pentru a susţine proiectul
de hotărâre înscris pe ordinea
zi,
Di Primar prezintă proiectul
de hotărâre privind aprobarea „Documentaţii privind delegarea
Qestiunii activității de administrare a depozitului de
deşeuri municipale Boldeşti — Scăieni în cadrul
SMID Prahova” şi acordarea unui
mandat special reprezentantului comunei Vărbilău in Adunarea
Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor
Prahova”.
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Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
fiind faptul CĂ proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga documentație fost
a
analizat,
dezbătut
avizat de către toate comisiile de specialitate ale consiliului local
şi de către
precum
Secretarul general u.a.t. și 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
fnotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 51 cu 13 voturi
„pentru“.
Fpuizându se problemele de dezbătut înscrise
ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară
pe
închise lucrările şedinţei de astăzi a consiliulyi-+GGaŢA
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şi

şi

z

x,

PREŞEDINTE DE ŞEDII
CONSILIER LOCAL
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