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Încheiat în şedinţa ordinară Consiliului Local Vărbilău, ținută azi 21 Decembrie 2021

de dispoziţiile

privitoare la prevenirea răspândirii coronavirusului SARSședința ordinară a
CoV-2 şi reducerea riscului de îmbolnăvire, participarea persoanelor
Primăriei
sediul
Consiliului local Vărbilău, astăzi 21. 12. 2021, ora 13,00
/ Consiliului Local
Vărbilău — Sala de şedinţe, certifică faptul că aceştia răspund dacă încalcă legislația şi
regulile de prevenirea răspândirii şi reducerea riscului de îmbolnăvire cu coronavirusul SARSȚinând seama

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
şedinţa consiliului local.

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

dl.

Fiorin

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 Dispoziţiei nr. 306 / 2021 emisă de primarul comunei,
anunţă că şedinţa este statutară, participând toți cei 15 consilieri.
DI. COJOCARU

—

Procesul verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 29. 11. 2021 a fost transmis în
timp
consilierilor locali pentru confruntare, urmând a fi supus aprobării acestora în şedinţa
de astăzi a Consiliului Local.

util

de

zi sunt însoţite de avizele comisiilor de
Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea
specialitate ale 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 OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

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

la

Preşedintele de şedinţă, invită pe DI. IONIȚĂ Ion, primarul comunei
votului deschis al consilierilor Consiliului local, proiectul ordinei de zi al şedii

şedinţele acestora

la

Ion, primarul

votului deschis al consilierilor Consiliului
comunei supune
135,
ordinii
de
zi
local, suplimentarea
(conform art.
alin (8) C.A.) cu proiectul de hotărâre
privind acordarea unui mandat special reprezentantului localităţii Vărbilău, judeţ Prahova,
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru
Managementul Apei Prahova”.
Consiliul local aprobă cu 15 voturi „pentru” suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de
Dl.

IONIŢĂ

în

hotărâre anunţat.
Dl.

IONIŢĂ

Ion,

primarul comunei supune la votului

local, proiectul ordinei de
suplimentat (conform art.
în unanimitate de voturi (15 voturi „pentru”).
zi

deschis

135,

alin

al consilierilor Consiliului

(7) C.A.),

care

este

aprobat

Preşedintele de şedinţă, invită pe Dl. 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 0UG
57 din 03. 07. 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Procesul verbal al şedinţei Consiliului
Local din data de 29. 11. 2021.

nr.

Supus votului deschis al consilierilor locali, Procesul verbal al şedinţei Consiliului Local
unanimitate de voturi (15 voturi „pentru”
din data de 29. 11. 2021 este aprobat

în

).

Preşedintele de şedinţă, invită pe Dl. IONIŢĂ Ion, primarul comunei pentru a susţine
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.
proiectul de hotărâre privind aprobarea folosirii fondului de rezervă
bugetară constituit la dispoziţia autorităţilor locale în bugetul local pe anul 2021.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
înscris lista
S-a înscris
discuţii d-na ISZAC Loredana — Mariana după care
înscrierilor
cuvânt.
la Livadea constructorul a beneficiat
ISZAC
D-na
Loredana — Mariana Pentru digul
de o sumă destul de mare (4 miliarde lei), iar în timpul execuţiei lucrării de apărare de mal a
cărat balastru de acolo fără să-l
deranjeze nimeni. Suma de 52.546
nu trebuie data acestui
constructor care nu a făcut nimic în plus. A furat pietrişul meu din Livadea l-a dus la
balastiera
din Poiana Vărbilău, fără să-i pese de nimeni, fără să-i zică nimeni nimic , nici
primar nicipoliţia locală, iar bolovanii i-a luat din gârlă şi i-a pus în gabioane. Redirecţionaţi
Dl. primar

la

prezintă

la

s-a

de

lei

lui

şi

această sumă pentru podul distrus.

primar : Suma nu poate fi redirecţionată după bunul plac al cuiva care nu cunoaşte
modul de întocmire a unei documentaţii pentru realizarea unui obiectiv de investiţii. Aceşti
bani nu se acordă în plus peste ceea ce a fost stabilit prin contractul încheiat. La celelalte
care le-aţi spus nu răspund.
aberaţii provocatoare
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 67 cu 14 voturi „pentru” şi 1
vot „Împotrivă”.
Dl.

pe
şi

Dl. primar

si

prezintă proiectul de hotărâre

privind aprobarea rectificării Bugetului de

Cheltuieli al comunei Vărbilău, pe anul 2021.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
Dat fiind faptul că proiectul de hotărâre împreuna cu
întreaga documer
analizat, dezbătut şi avizat de către toate comisiile de specialitate ale consili

Venituri

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. 68 cu 15 voturi „pentru“.

şi

şi

primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor
locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar,
pentru naveta la şi de
care solicită cheltuieli de deplasare.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
Dat fiind faptul că proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga documentaţie a fost
consiliului local precum
avizat de către toate comisiile de specialitate
analizat, dezbătut
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. 69 cu 15 voturi „pentru“.
Dl.

la

ale

şi

primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnice şi a
Devizului General pentru realizarea investiţiei : „Extindere construcţie magazin Coţofeneşti şi
schimbare destinaţie în clădire pentru servicii publice”.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
S-a înscris
discuţii dl. COJOCARU George după care s-a înscris lista înscrierilor
cuvânt.
Ce
DI COJOCARU George
servicii publice vor funcţiona acolo ?
Dl.
primar : există acolo deja dispensarul medical şi vor staţii pentru o farmacie, o
sală multifuncţională cu o capacitate de peste 100 locuri.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 70 cu 15 voturi „pentru“.
Dl.

la

la

fi

şi

prezintă proiectul de hotărâre
plata impozitului şi a taxelor locale.
Dl. primar

privind scutirea locuitoarei MATEI Elena de la

la

cuvânt d-nii consilieri.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie
fiind faptul 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 la proiectul
de hotare prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 71 cu 15 voturi „pentru“.
hotărâre prezentat
Dat

şi

primar prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
Dat fiind faptul că proiectul de hotărâre Împreuna cu întreaga documentaţie a fost
analizat, dezbătut şi avizat de către toate comisiile de specialitate ale consiliului local precum
Dl.

hotare

prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe arti
hotărâre prezentat şi dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 72 cu 15 votul

de

o
primar prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului localităţii Vărbilău, judeţ Prahova, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de
Dl.

Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
Dat fiind faptul 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 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. 73 cu 15 voturi „pentru“.

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

S-au

Loredana

înscris
—

de

zi.

să se înscrie la cuvânt pentru

cuvânt : DI. MOICEANU Adrian, dl. COJOCARU George şi D-na ISZAC
Mariana, după care lista înscrierilor la cuvânt s-a închis.
la

Adrian : La Livadea în dreptul casei lui Luican se face polei pe DJ. Ar
rigolă pentru dirijarea apei.
: O să o realizăm. Până atunci aducem nisip unde se formează polei.

Dl. MOICEANU

trebui

să se facăo

Ion

Dl. IONIŢĂ

DI. COJOCARU George

mai

ardă

:

:

Să facem

adresă

celor de la IREP să fie mai riguroşi să nu

iluminatul public şi ziua.
Ion Ştiu despre ce este vorba şi v-om modifica din nou orarul iluminatului

Dl. IONIŢĂ

public.

-

că

în

Mariana : „D-na Isac are o problemă pentru
D-na ISZAC Loredana
, d-le primar
calitate de consilier local am şi eu obligaţia de a merge pe şantier
a vedea execuţia
lucrărilor. Nu trebuie să mi-o luaţi în nume de rău dacă fac acest lucru”.
Locuitorii din sat Livadea m-au chemat
apărarea de mal din Livadea, pct. „Negulescu'
la balastiera de la
fuge cu
pentru că executantul lucrării cară balastru ilegal de săptămâni
Poiana. Când am ajuns acolo încărcase balastru şi l-a descărcat 10 m mai jos. Nu am nimic cu
dvs. împotrivă că doriţi să le mai daţi încă 52.546 lei pentru că astea sunt costurile, dar d-le
primar cine răspunde de lucrare, dvs. a-ţi fost acolo, să vedeţi cu ce umple acele gabioane
acest constructor prezintă o garanţie acestor apărări de mal ? Avem diriginte de şantier acolo
se
cu care putem discuta ? ca să nu mai vorbim cu acest constructor care este arogant

şi

la

şi

el

?

şi

şi

face el ce vrea.
crede proprietarul comunei Vărbilău
Vă rog d-le primar să mergeţi să vedeţi cum stau lucrurile să ne explicaţi şi nouă ca noi
să dăm un răspuns corect cetăţenilor.
DI. IONIŢĂ Ion : această sumă de bani nu se dau
plus constructorului faţă de ce a
fost contractat conform proiectului. De respectarea proiectului respectiv răspunde
constructorul care
diriginte de şantier.
Dacă am fost acolo ? V-am atras atenţia de multe ori să nu mai răspândiţi zvonuri false
ce
referitoare
activitatea mea. Niciodată nu o să spun cuiva unde mă duc, când mă duc
de
merite
care
nu
fac acolo, mai cu seamă unei doamne care
arogă nişte
pe
are, pildă :
realizarea iluminatului pe strada Prundului, şi alte asemenea. La fel aroganţa că
reprezentanta Consiliului local. Sunteţi membră a Consiliului Local, nu suntet
fiţi — curtea de conturi sau altă instituţie care ia măsuri sau dispune.

în

are

la

îşi

şi

le

sun

dv. stabiliţi

dacă lucrarea este corect făcută sau nu este corect făcută. Din punctul meu
de vedere mă opresc aici.
D-na ISZAC Loredana - Mariana : Mai am o stradă Valea Surlei în Sineşti, care a fost
strada principală, oamenii spun că nu mai are pietriş şi
asfaltată şi constructorul trecut
nu le-ţi dat răspuns. Puteţi să-mi daţi mie răspuns dacă reabilitaţi strada şi daca aduceţi
pietriş acolo să dau răspuns doamnei care mi-a spus. Credeţi că se poate reabilita?
Dl. IONIŢĂ Ion : Oricum nu prin intermediul Dvs. pentru că dv. nu căutaţi decât să vă
murit de mult. Observaţi că eu am decenţa să nu vă
erijaţi în salvator. Fără dvs. Vărbilăul ar
întreb nici pe unde vă duceţi nici pe unde a-ţi fost nici ce aţi făcut. Nu mă interesează
calitate de consilier local. Încetați să vă mai daţi cu părerea
persoana dvs. nici măcar
despre activitatea mea în afara de cea pe care o ştiţi foarte bine. Nu mai incitaţi grupul care
habar nu are pe ce lume trăieşte.
Mariana : răspunsul la întrebare şi plecăm acasă.
D-na ISZAC Loredana
: Nu am ce răspuns
Dl. IONIŢĂ
să-ţi dau pentru că nu ştii unde este strada Valea
Surlei cu nu ai ştiut nici unde este strada Luncii din Coţofeneşti. Când vei învăţa şi tu să te
comporţi civilizat, să pui întrebări decente fără acea tentă de ironie. La tine toţi sunt hoţi.
D-na ISZAC Loredana - Mariana : Da. Asist la un furt pe faţă şi pun întrebări decente.
curtea de conturi pentru că dv. m-aţi plictisit
Nu eu sunt curtea de conturi dar eu voi merge
vă
şi cu ocazia Crăciunului chiar
spun: „consider aici chiar un grup infracţional” care vă
apăraţi reciproc unul pe alţii, ştie toată comuna şi degeaba insistaţi să vă daţi bun.
Dumneavoastră chiar sunteţi. Voi merge la toate autorităţile şi vi le trimit ca să răspundeţi şi
să încetaţi jaful acesta al banului public că îl împrăştiaţi după bunul plac de 32 de ani.
preşedintele de şedinţă
Epuizându-se problemele de dezbătut înscrise pe ordinea de
declară închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi a consiliului local.
Nu

a

pe

—
fi

în

-

Ion

la

zi,

PREŞEDINTE

DE

ŞEDINŢĂ,

CONSILIER LOCAL
DUMITRU Doru

SECRETAR

A

ŞI

GENERAL

unităţii administrativ-teritoriale
COJOCARU

Floriri

George

CT

