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PROCES

-

VERBAL

Încheiat în şedinţa ordinară Consiliului Local Vărbilău, ţinută azi 29 Octombrie 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 29. 10. 2021, ora 13,00
sediul Primăriei / Consiliului Local
Vărbilău — Sala de şedinţe, certifică faptul că aceştia răspund dacă încalcă legislaţia şi
regulile de prevenirea răspândirii şi reducerea riscului de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-

la

la

CoV-2.

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
fie respectată distanţa regulamentară dintre persoanele participante la
consiliului
local.
şedinţa

să

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Local, preşedinte al şedinţei de astăzi este dl. DUMITRU Doru, consilier local ales conform
HCL

nr. 48 / 2021 privind
La

alegerea preşedintelui de şedinţă.
şedinţă participă dl. IONIŢĂ Ion, primarul comunei.

Dl. COJOCARU Florin — George, Secretar general al unităţii administrativ teritoriale,
efectuând prezenţa la şedinţa ordinară a consiliului local de astăzi în conformitate cu
convocatorul şedinţei întocmit în baza Dispoziției nr. 252 / 2021 emisă de primarul comunei,
anunţă că şedinţa este statutară, participând toţi cei 15 consilieri.

şi din

Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de : 23. 09. 2021
2021 au fost transmise în timp util consilierilor locali pentru confruntare, urmând
aprobării acestora în şedinţa de astăzi a Consiliului Local.

a

fi

18. 10.

supuse

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

nr.

Conform Rapoartelor comisiilor de specialitate ale consiliului local
nu a absentat niciun consilier local.

la

şedinţele acestora

Preşedintele de şedinţă, invită pe Di. IONIŢĂ Ion, primarul comunei-a
votului deschis al consilierilor Consiliului local, proiectul ordinei de zi aj

supune

la

Ion, primarul

al

votului deschis
consilierilor Consiliului
comunei supune
local, suplimentarea ordinii de (conform art. 135, alin (8) C.A.) cu proiectul de hotărâre
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vărbilău în Comisia de evaluare a
DI. IONIŢĂ

zi

probei

de

interviu.
Consiliul local aprobă în unanimitate de voturi suplimentarea ordinii

de hotărâre anunţat.

Dl. IONIŢĂ Ion,

votului deschis al
la
suplimentat (conform art. 135,

primarul comunei

zi
în unanimitate de voturi.
local, proiectul ordinei de

supune

alin

(7)

de

zi cu

proiectul

consilierilor Consiliului

C.A.), care este aprobat

Preşedintele de şedinţă, Invită pe DI. COJOCARU Florin — George, Secretar general al
unităţii administrativ-teritoriale pentru a supune votului deschis al consilierilor locali, în
conformitate cu art. 138, alin. (15) din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Procesele verbale ale şedinţelor
Consiliului Local din data de : 23. 09. 2021
din 18. 10. 2021.

şi

Supus votului

deschis al consilierilor locali, fiecare în parte, Procesele verbale ale
şedinţelor Consiliului Local din data de : 23. 09. 2021 din 18. 10. 2021 sunt aprobate în
unanimitate de voturi.

şi

Preşedintele de şedinţă, invită pe Di. IONIŢĂ Ion, primarul comunei pentru a susţine
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.
primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a
Devizului general pentru investiţia : „Extindere reţea distribuţie apă şi branşamente în
comuna Vărbilău, Judeţul Prahova, sat Coţofeneşti (Faza PT+D.E. — Proiect nr. 30/2020
proiectant general S.C. Test Instal Proiect S.R.L. Ploieşti).
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 şi dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 52 cu 15 voturi „pentru“.
Dl.

privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a
Devizului general pentru investiţia : „Modernizare drumuri de interes local : Strada Grădina
Badii sat Livadea şi străzile David şi Valea Surlii, sat Vărbilău, cartier Sineşti” (Faza PT+D.E. —
Proiect nr. 33/2021 proiectant general S.C. Test Instal Proiect S.R.L. Ploieşti).
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
S-a înscris
discuţii d-na ISZAC Loredana — Mariana după care s-a înscris lista
înscrierilor la cuvânt.
strada Valea Surlii ? Sunt locuitori acolo?
D-na ISZAC Loredana — Mariana Care
Valea Surlii, coboară din Măgură şi iese la râul Vărbilău. Da sunt locuitori
Dl. primar
Dl. primar

prezintă proiectul de hotărâre

la

acolo.

:

-

este

Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor,
hotărâre prezentat şi dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 53 cu

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice şi a
devizului general pentru investiția : „Construire apărare mal stâng râul Vărbilău, în satul
Livadea, punct Negulescu” (Faza PT+D.E. — Proiect nr. 34/2021 proiectant general S.C. Test
Instal Proiect S.R.L. Ploieşti).
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
S-a înscris la discuţii d-na ISZAC Loredana — Mariana după care s-a înscris lista
înscrierilor la cuvânt.
D-na ISZAC Loredana — Mariana — Ce lungime
strada? Este atribuire directă ?

are

Este atribuire directă dar nu se firma.
|.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind
15
Hotărârea

are circa 80

Dl. primar :

-—

şi

90

m.

adoptată

ştie

nr. 54 cu

voturi „pentru“.

de

hotărâre privind aprobarea Cererii de finanţare şi a
Devizului General pentru realizarea investiţiei „Modernizare drumuri de interes local în
comuna Vărbilău prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny”.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
S-a înscris la discuţii d-na ISZAC Loredana — Mariana după
care s-a înscris lista
înscrierilor
cuvânt.
D-na ISZAC Loredana — Mariana — Credeţi că am putea veni cu propuneri de asfaltare
4
străzi?
Dl.
Da, dacă găsiţi alte străzi care le-ar putea înlocui pe acestea pentru care
primar
solicită
se
finanţare (în satul Podu Ursului cca. 2 km, Drumul Gării de la Coţofeneşti, Drumul
Gări de la Vlădeşti — Sineşti, Mateeşti, Strada Cernat, DC 12 Poiana — Trestioara) care au fost
selectate conform ghidului de finanţare
nu aibă apă şi canalizare iar din punct de vedere
economic nu
pretează pentru lucrări de aducţiune apă şi canalizare.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 55 cu 14 voturi „pentru”. Dl.
consilier local Ilie Vasile nu este în sala de şedinţe.
Dl. primar

prezintă

proiectul

la

:

să

se

şi

Dl.

primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheitulelilor

la

locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar,
cheltuieli
de
solicită
deplasare.
de
şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
Preşedintele
Dat fiind faptul
proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga documentaţie a fost
către toate comisiile de specialitate ale consiliului local precum
analizat, dezbătut şi avizat
aduse modificări, completări sau
şi nu au
către
secretarul
u.a.t.
şi de
general
în
plenul
şedinţei de consiliu referitoare la proiectul
amendamente, nu s-au mai purtat discuții

pentru naveta la şi de

care

că

de

fost

de hotare prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 56 cu 13 voturi „pentru”, 1 vot
hotărâre prezentat
„abţinere” D-na ISZAC Loredana — Mariana. Dl. consilier local Ilie Vasile nu este în sala de
şedinţe.

-

şi

primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de
Veniturisi Cheltuieli al comunei Vărbilău, pe anul 2021.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri
Dat fiind faptul că proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga
analizat, dezbătut şi avizat de către toate comisiile de specialitat
Dl.

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
de hotare prezentat.
şi

la

proiectul

Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor,
articole, Proiectul de
hotărâre prezentat şi dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 57 cu 14 voturi „pentru”. Dl.
consilier local Ilie Vasile nu este
sala de şedinţe.

pe

în

de

hotărâre privind desemnarea reprezentantului
prezintă proiectul
Consiliului Local Vărbilău în Comisia de evaluare a probei
interviu.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
Dl. primar

fiind

de

că proiectul de

hotărâre împreuna cu Întreaga documentaţie 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 şi dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 58 cu 13 voturi „pentru“, 1 vot
„abţinere” - D-na ISZAC Loredana — Mariana. Dl. consilier local Ilie Vasile nu este în sala de
şedinţe.
Dat

faptul

la

al

Preşedintele de şedinţa invita pe d-nii consilieri locali să se înscrie la cuvânt pentru
desfăşurarea ultimului punct din ordinea de zi.
S-au

înscris

la

cuvânt

după care lista înscrierilor

la

D-na ISZAC Loredana
închis.
cuvânt

:

-

s-a

—

Mariana, Dl. DUŢESCU Florin

—

Bogdan,

D-na ISZAC Loredana
Mariana : am primit multe mesaje şi filmuleţe pentru a stopa
noi consilierii prin voluntari pentru
locuri
nepermise. Puteţi apela şi
aruncarea gunoaielor
a păstra curăţenia în comună. Poliţiştii locali să-şi facă datoria să dea avertismente, să-i
părculeţe la canapelele care sunt
amendeze pe cei care duc gunoaiele pe albia apei şi
acolo,
nu ia salariul degeaba.
direct la
Dl, ION Marius — Adrian : Cu avertismentele nu facem nimic şi vom
amenzi. În situaţia asta este şi soţul Dvs.
Dl. primar IONIŢĂ Ion
cred că aveţi mesaje şi cei care depozitează gunoaie fac acele
postări cu filmuleţe. Totul ţine de educaţie începând cu educaţia primara din şcoală şi apoi cu

în

la

în

să

trece

:

cea primită acasă de la părinţi. Personalul primăriei face eforturi pentru menţinerea
curățeniei. Poliţiştii locali nu îşi iau salariul degeaba. Nu sunt decât 4 poliţişti locali care au
multiple sarcini de serviciu. Se mai pot angaja poliţişti locali pe posturile vacante.
Bogdan : Mulţumim pentru iluminatul public în
mai trebuie extins. Trebuie adus pietriş pe strada Prundului.
Dl. DUŢESCU

Florin

—

Livadea

şi cred că

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

CONSILIER LOCAL
DUMITRU Doru

al

GENERAL

unităţii administrativ-teritoriale

jr. COJOCARU Florin

—

George

