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Încheiat în şedinţa ordinară Consiliului Local Vărbilău, ţinută azi 28 Februarie 2022
Ținând seama

de

dispoziţiile privitoare

la

prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-

la

CoV-2 şi reducerea riscului de îmbolnăvire, participarea persoanelor
ședința ordinară a
Consiliului local Vărbilău, astăzi 28. 02. 2022,
sediul Primăriei / Consiliului Local
13,00
Vărbilău — Sala de şedinţe, certifică faptul că aceştia răspund dacă încalcă legislaţia şi regulile

la

ora

de prevenirea răspândirii şi reducerea riscului de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-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

şi

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

al

nr.

Florin

administrativ teritoriale,
George, Secretar general al unităţii
efectuând prezenţa la şedinţa ordinară a consiliului local de astăzi în conformitate cu
convocatorul şedinţei întocmit
baza Dispoziţiei nr. 38 / 2022 emisă de primarul comunei,
DI. COJOCARU

—

în

anunţă că şedinţa este statutară, participând toţi

cei

al

15

consilieri.

şedinţei Consiliului Local din data de 27. 01. 2022 a fost transmis în
locali
consilierilor
fi supus aprobării acestora în şedinţa
pentru confruntare, urmând
de astăzi a Consiliului Local.
Procesul verbal

timp

util

a

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
u.a.t., respectându-se prevederile art. 136, din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

(ON

*

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

N

4

O

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

la

Ion,

primarul comunei supune
votului deschis al consilierilor Consiliului
local, suplimentarea ordinii de zi (conform art. 135, alin (8) C.A.) cu proiectul de hotărâre
privind aprobarea asocierii comunei Vărbilău cu comuna Dumbrăveşti, judeţul Prahova,
scopul realizării investiţiei
interes public local : „REFACERE 2 PODURI (PV Nr. 3818 / 30.
06. 2021 poziţia 88)" — PROIECT NR. 109 / 12. 2021 precum
cu proiectul de hotărâre privind

de

în

şi

şi

stabilirea tarifelor de închiriere pentru spatiile şi terenurile proprietatea comunei Vărbilău
a
în
anul
de
cabinete
medicale
individuale,
aplicabile
concesionare a spaţiilor pentru
redevenţei
2022.
Consiliul local aprobă cu 15 voturi „pentru” suplimentarea ordinii de
cu proiectul de

zi

hotărâre anunţat.

la

Ion, primarul

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

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 0UG
57 din 03. 07. 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Procesul verbal al şedinţei Consiliului
Local din data de 27. 01. 2022.

nr.

Supus votului deschis al consilierilor locali, Procesul verbal este aprobat în unanimitate
de voturi (15 voturi „pentru“ ).
Preşedintele de şedinţă, invită pe Dl. IONIŢĂ Ion, primarul comunei pentru a susţine
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.
Dl.

primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru

locul de muncă a cadrelor didactice
de
a personalului didactic auxiliar, care
la
şi
solicită cheltuieli de
naveta

şi

la

deplasare.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
Dat fiind faptul că proiectul de hotărâre împreuna întreaga documentaţie a fost
avizat de către toate comisiile de specialitate ale consiliului local precum
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
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 9 cu 15 voturi „pentru”.
hotărâre prezentat
cu

şi

şi

Dl. primar prezintă

proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerilor de modificare a
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul
Deşeurilor Prahova” şi acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Vărbilău în
Adunarea Generală a Asociaţiei.
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

amendamente, nu s-au
de hotare prezentat.

mai

purtat

discuţii în plenul şedinţei de consilii

Ş

Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe'ât
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 10 cu 15 vol
hotărâre prezentat

şi

primar prezintă proiectul de hotărâre pentru actualizarea HCL nr. 17/2021 privind
a Planului de Acţiune pentru
aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
Dezvoltarea Serviciilor Sociale la nivelul comunei Vărbilău, pentru perioada 2021- 2025.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
Dl.

şi

Dat fiind faptul că proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga documentaţie a fost
analizat, dezbătut
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
consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat şi dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 11 cu 15 voturi „pentru“.

şi

al

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea actualizării Grupului de lucru
local pentru problemele romilor din comuna Vărbilău, a Regulamentului de organizare şi
funcţionare şi a Planului local de acţiune pe anul 2022 al acestuia.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.

fiind

faptul că proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga documentaţie a fost
avizat de către toate comisiile de specialitate ale consiliului local precum
analizat, dezbătut
către
de
secretarul general u.a.t. şi nu au fost aduse modificări, completări sau
şi
amendamente, nu s-au mai purtat discuţii în plenul şedinţei de consiliu referitoare la proiectul
de hotare prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis
consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 12 cu 15 voturi „pentru”.
Dat

şi

al

şi

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si
Cheltuieli al comunei Vărbilău, pe anul 2022
estimarea pentru anii 2023 — 2025.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
S-au înscris la discuţii : dl. LUNCĂ Nicolae — Ion, d-na ISZAC Loredana — Mariana,
după
înscris lista înscrierilor la cuvânt.
care
DI LUNCĂ Nicolae — Ion: Se poate
prinde în buget extinderea iluminatului public pe
strada Ţigăniei spre Băicăneşti ?
D-na ISZAC Loredana — Mariana : Care sunt străzile care se vor asfalta ? Putem să
asfaltate ? Se poate face
extinderea reţelei de apă în
propunem şi noi străzi pentru a
Dl. primar

şi

s-a

Floroieşti ?

:

fi

în bugetul local suma

şi

este valoric repartizată.

Când se va face
documentaţia tehnică vedem unde se poate face extinderea iluminatului public.
Propunerile pentru asfaltat străzi nu fac obiectul acestui proiect de hotărâre. Puteţi veni cu
propuneri de asfaltare străzi însă trebuie să ţinem cont de un echilibru între toate satele
componente în ce priveşte valoare investiţiilor pentru fiecare sat. Extinderea reţelei de apă în
Floroieşti nu este posibilă în acest moment.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 13 cu 15/votu
Dl. primar

şi

i

primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Prograr
publice ce urmează a se contracta de comuna Vărbilău în anul 2022.
Dl.

Dat fiind faptul că proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga documentaţie a fost
analizat, dezbătut 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. 14 cu 14 voturi „pentru“. Dl
consilier ANGHEL — PANAITESCU Dragoş — Gili nu este prezent în sala de şedinţe.
şi

Dl.

primar prezintă proiectul de hotărâre privind a aprobarea asocierii comunei Vărbilău

cu comuna Dumbrăveşti, judeţul Prahova, în scopul realizării investiţiei de interes public local
„REFACERE 2 PODURI (PV Nr. 3818 / 30. 06. 2021 poziţia 88)" — PROIECT NR. 109 / 12.
2021.
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. 15 cu 14 voturi „pentru”. DI
consilier ANGHEL — PANAITESCU Dragoş Gili nu este prezent
sala de şedinţe.

în

—

primar prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor de închiriere pentru
spatiile şi terenurile proprietatea comunei Vărbilău şi a redevenţei de concesionare a spaţiilor
pentru cabinete medicale individuale, aplicabile în anul 2022.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
Dl.

S-a

cuvânt.

înscris

la

discuţii dl. COJOCARU George după

COJOCARU

care

s-a înscris lista înscrierilor la

George — Ce servicii publice vor funcţiona acolo ?
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,
articole, Proiectul de
hotărâre prezentat şi dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 16 cu 13 voturi „pentru”, 1 vot
„abţinere” - d-na ISZAC Mariana — Loredana, Dl consilier ANGHEL - PANAITESCU Dragoş - Gili
sala de şedinţe.
nu este prezent
DI

Dl. primar

:

fi

pe

în

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

E

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
—

Bogdan

SECRETAR

GENERAL

