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PROCES

-

VERBAL

Încheiat în şedinţa ordinară Consiliului Local Vărbilău, ținută azi 27 Ianuarie 2022
Ținând seama de dispoziţiile privitoare la prevenirea răspândirii coronavirusului SARSCoV-2 şi reducerea riscului de îmbolnăvire, participarea persoanelor
ședința ordinară a
Consiliului local Vărbilău, astăzi 27. 01. 2022, ora 13,00 la 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

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

la

de

În conformitate cu prevederile Regulamentului
organizare şi funcţionare a Consiliului
Local, preşedinte al şedinţei de astăzi este dl. DUȚESCU Florin — Bogdan, consilier local ales
conform HCL
72 / 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
La şedinţă participă dl. IONIȚĂ
primarul comunei.

nr.

Ion,

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. 13 / 202 emisă de primarul comunei,
anunţă că şedinţa este statutară, participând toţi cei 15 consilieri.
DI. COJOCARU

Florin

—

în

Procesul verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 21. 12. 2021 a fost transmis
consilierilor locali pentru confruntare, urmând a fi supus aprobării acestora în şedinţa
de astăzi a Consiliului Local.
timp

util

zi

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de
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
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 la şedinţele acestora
nu a absentat niciun consilier local.

Preşedintele de şedinţă, invită pe Dl. IONIŢĂ Ion, primarul comunei
votului deschis al consilierilor Consiliului local, proiectul ordinei de zi al şedin|

la

votului deschis al consilierilor Consiliului
IONIŢĂ Ion, primarul comunei supune
local, suplimentarea ordinii de zi (conform art. 135, alin (8) C.A.) cu proiectul de hotărâre
privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vărbilău,
Dl.

Judeţul Prahova..
Consiliul local aprobă cu

15

voturi „pentru”

suplimentarea ordinii de

hotărâre anunţat.

zi cu proiectul de

Ion, primarul

comunei supune la votului deschis al consilierilor Consiliului
suplimentat (conform art. 135, alin (7) C.A.), care este aprobat
local, proiectul ordinei de
în unanimitate de voturi (15 voturi „pentru”).
Dl.

IONIŢĂ

zi

Preşedintele de şedinţă, invită pe DI. COJOCARU Florin — George, Secretar general al
unităţii administrativ-teritoriale pentru a supune votului deschis al consilierilor locali, în
57 din 03. 07. 2019 privind Codul
conformitate cu art. 138, alin. (15) din OUG
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Procesul verbal al şedinţei Consiliului
Local din data de 21. 12. 2021.

nr.

Supus votului
din data de 21. 12.

deschis al consilierilor locali, Procesul verbal al şedinţei Consiliului Local
2021 este aprobat în unanimitate de voturi (15 voturi „pentru” ).

Preşedintele de şedinţă, invită pe Di. IONIȚĂ Ion, primarul comunei pentru a susţine
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.
Planului
primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a
de acţiuni şi lucrări de interes local.
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 la cuvânt.
D-na ISZAC Loredana — Mariana : putem cunoaşte persoanele beneficiare de ajutor
social care sunt în lista cu cei care efectuează lucrări ?
Dl.
Nu vă împiedică nimeni să o cunoaşteţi. Vă puteţi adresa direct
primar
compartimentului de specialitate.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
1 cu voturi „pentru“.
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea
hotărâre prezentat
Dl.

s-a

la

:

nr.

şi

15

primar prezintă proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor
—
stat preuniversitar de pe raza comunei Vărbilău, pentru anul şcolar 2022
de învăţământ
2023.
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
către toate comisiile de specialitate ale consiliului local precum
avizat
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
proiectul de hotare prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 2 cu 15 voturi „pentru”.
hotărâre prezentat
Dl.

de

şi

de

la

şi

proiectul de hotărâre privind aprobarea decontăi
pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a persona
care solicită cheltuieli de deplasare.
Dl. primar

prezintă

ielilor

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 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. 3 cu 15 voturi „pentru”.
Dat

şi

privind aprobarea contului de încheiere a
IV 2021.
trimestrul
exerciţiului bugetar
pe
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.
DI COJOCARU George
- Ce 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.
consilierilor, pe articole, Proiectul de
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 4 cu 15 voturi „pentru“.
Dl. primar

prezintă proiectul de hotărâre
al comunei Vărbilău

la

la

:

fi

al

şi

primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului de
dezlipire pentru terenul cu nr. cadastral 20529 situat în comuna Vărbilău, sat Poiana Vărbilău.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
fost
Dat fiind faptul că proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga documentaţie
avizat de către toate comisiile de specialitate ale consiliului local precum
analizat, dezbătut
nu au fost aduse modificări, completări sau
şi de către secretarul general u.a.t.
mai
nu
s-au
amendamente,
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. 5 cu 14 voturi „pentru” şi 1 vot
„abţinere“ - d-na ISZAC Mariana — Loredana .
Dl.

a

şi

şi

şi

şi

a
hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnice
Devizului General pentru investiţia „Construire podeţ şi amenajare maluritorent Dobreasa”, în
satul Livadea, Comuna Vărbilău.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
Dat fiind faptul
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
Dl. primar

prezintă proiectul de

că

de hotare prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 6 cu 15 voturi „pentru”.

şi

Dl. primar

prezintă proiectul de hotărâre

privind aprobarea propunerilor de modificare a

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul
Adunarea Generală a Asociaţiei.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie

la

cuvânt d-nii consilieri.

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
proiectul
amendamente, nu s-au mai purtat discuţii în plenul şedinţei de consiliu referitoare
Dat

fiind

faptul

la

de hotare prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat şi dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 7 cu voturi „pentru”.
15

proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Vărbilău, Judeţul Prahova.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
fost
Dat fiind faptul
proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga documentaţie
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
mai purtat discuţii în plenul şedinţei de consiliu referitoare la proiectul
amendamente, nu
Dl.

primar prezintă

a

că

s-au

de hotare prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 8 cu 14 voturi „pentru” şi 1 vot
„abţinere” d-na ISZAC Mariana — Loredana .

şi

-

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

înscris

la

cuvânt

lista înscrierilor la cuvânt

s-a

:

D-na ISZAC Loredana
închis.

—

la

cuvânt pentru

Mariana şi POPA Gheorghe, după care

la

primărie cererea nr. 698 / 2022 o cerere
D-na ISZAC Loredana - Mariana : Am depus
la Biserica de la Livadea.
prin care solicităm sprijin pentru urgentarea reparației podului
DI. POPA Gheorghe
uliţa gării de la Coţofeneşti trebuie adus pietriș; trebuie
reparată podeaua podului spre halta CF Coţofeneşti şi schimbate 2 becuri la iluminatul public.
la Vărbilău vor
Livadea şi
Dl. IONIŢĂ
cele două poduri pietonale de
anul 2022. Cred că în luna
în lista anexă la Hotărârea privind aprobarea bugetului

de

Pe

cuprinse
martie a.c.

la

Ion

vor

începe

lucrările.

de
pe

fi

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

T

—

Bogdan

SECRETAR

GENERAL

ităţii administrativ-teritoriale
lorin — George

