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Consiliului Local Vărbilău, ţinută azi 29 Martie 2022

şi

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

nr.

La

şedinţă participă dl.

Florin

IONIŢĂ

Ion,

primarul comunei.

al

unităţii administrativ teritoriale,
George, Secretar general
astăzi
efectuând prezenţa la şedinţa ordinară a consiliului local
conformitate cu
convocatorul şedinţei întocmit în baza Dispoziţiei nr. 61 / 2022 emisă de primarul comunei,
anunţă că şedinţa este statutară, participând toţi cei 15 consilieri.
DI. COJOCARU

—

de

în

în

Procesul verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 28. 02. 2022 a fost transmis
tir
fi
util consilierilor locali pentru confruntare, urmând a supus aprobării acestora în şedinţa de
astăzi a Consiliului Local.

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

Preşedintele de şedinţă, invită pe Dl. IONIŢĂ Ion, primarul comunei pentru supune
al şedinţei de astăzi.
votului deschis al consilierilor Consiliului local, proiectul ordinei de

zi

IONIŢĂ Ion, primarul comunei supune la votului deschis al consilierilor Consiliului
local, suplimentarea ordinii de zi (conform art. 135, alin (8) C.A.) cu proiectul de hotărâre
privind disponibilitatea terenului în vederea realizării investiţiei: „Înființare reţea inteligentă
distribuţie gaze naturale în judeţul Prahova — comunele : Cocorăștii Misli, Vâlcăneşti,
Cosminele, Dumbrăveşti, Vărbilău, Aluniş, Ştefești, Bertea şi oraşul Slănic”.
DI.

Consiliul local aprobă cu 15 voturi „pentru” suplimentarea ordinii de

hotărâre anunţat.

zi cu

a

proiectul de

la

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

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
conformitate cu art. 138, alin. (15) din 0UG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Procesul verbal al şedinţei Consiliului
Local din data de 28. 02. 2022.
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.
primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru
de la locul de muncă a cadrelor didactice
a personalului didactic auxiliar, 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
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
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 17 cu 15 voturi „pentru”.
Dl.

naveta

la

şi

şi

şi

şi

primar prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului de
burse acordate elevilor din învăţământul de stat preuniversitar de pe raza comunei Vărbilău.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
Dat fiind faptul că proiectul de hotărâre Împreuna
întreaga documentație a fost
avizat de către toate comisiile de specialitate ale consiliului local precum
analizat, dezbătut
către
de
secretarul
şi
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. 18 cu 15 voturi „pentru“.
Dl.

şi

cu

şi

primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de o
privind concesionarea unui teren aflat în comuna Vărbilău, sat Poiana Vărbjl
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilier;
Dat fiind faptul că proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga doc
avizat de către toate comisiile de specialitate ale cor
analizat, dezbătut
către
de
secretarul general u.a.t. şi nu au fost aduse modificări, compl
şi
amendamente, nu s-au mai purtat discuţii în plenul şedinţei de consiliu
de hotare prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat şi dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 19 cu 14 voturi „pentru“, 1 vot
„împotrivă” — d-na ISZAC Loredana — Mariana.
Dl.

şi

re

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de
Cheltuieli al comunei Vărbilău, pe anul 2022.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
Dat fiind faptul
fost
proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga documentaţie
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
proiectul
Dl. primar

Venituri

si

şi

a

că

la

de hotare prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 20 cu 15 voturi „pentru“.

şi

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
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
consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat şi dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 21 cu 15 voturi „pentru“.
Dl.

primar

şi

al

în

vederea
primar prezintă proiectul de hotărâre privind disponibilitatea terenului
realizării investiţiei: „Înfiinţare reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale în judeţul Prahova
— comunele : Cocorăştii Mislii, Vâlcăneşti,
Cosminele, Dumbrăveşti, Vărbilău, Aluniş, Ștefești,
Bertea
Slănic”.
oraşul
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
Dat fiind faptul
proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga documentaţie a fost
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
amendamente, nu s-au
proiectul
purtat discuţii în plenul şedinţei de consiliu referitoare
Dl.

şi

şi

că

şi

la

de hotare prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 22 cu 15 voturi „pentru“.

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

:

DI. ANGHEL

—

PANAITESCU

Mariana, după care lista înscrierilor la cuvânt s-a închis.

Dragoş

Gili

Dl.

IONIŢĂ Ion

PANAITESCU

se va face reparația

Loredana

intrarea de la

străzii şi v-om lua şi gră

D-na ISZAC Loredana - Mariana : Am primit mesaje că sunt anirfia
oraşul Slănic. Dl. consilier personal Ion Marius să meargă acolo
consilier personal dacă nu se ocupă de curăţenia localităţii ?

cu

hotar
are dl

—

cuvânt pentru

şi D-na ISZAC

Dragoş : Vă rog să realizaţi reparaţia
balastiera din Poiana. Tot pe această strada este rămasă o grămadă d
luată de acolo.
DI. ANGHEL

la

Ce atribuţii

Ion

În niciun

dl

caz
Ion Marius nu va merge pe gârlă din dispoziţia Dvs. Vdecât
că
să vă comportaţi ca atare. Are
mai
am
nu sunteţi
un simplu consilier local
spus
dacă doriţi să le ştiţi adresaţi-vă în scris şi vi se va răspunde. Cei
atribuţii dl consilier local
care fac mizerie sunt
aceiaşi care şi distrug în localitate bunurile făcute de noi.

Di. IONIŢĂ

:

şi

şi

tot

D-na ISZAC Loredana

-

Mariana

:

Oamenii vor arunca gunoaie pentru că nu sunt

amendaţi.

Ion

pe

îl

în

fapt. Toate
cineva dacă nu
nu poţi să sancţionezi
prinzi
foişoarele făcute de noi sunt distruse, cu excepţia celui de la Coţofeneşti, iar pentru oamenii de
acolo tot respectul. Mă gândesc foarte serios ce măsură să luăm pentru a împiedica
distrugerea foişoarelor din comună.
Dl.

IONIŢĂ

:

a

prezenta consiliului local,
Preşedintele de şedinţa invita pe dl primar pentru
Raportul anual privind starea economica, sociala si de mediu a comunei.
După prezentarea raportului acesta va fi făcut public prin grija secretarului general al
comunei care
ca publica pe pagina de internet a comunei. De asemenea tot prin grija
secretarului general al comunei vor
publicate pe pagina de internet a comunei şi Rapoartele
de
activitate pe anul 2021 ale consilierilor locali precum şi cel al viceprimarului comunei.

îl

şi

zi,

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

Florfn

—

jdan

SECRETAR

GENERAL

al unităţii administrativ-teritoriale
Florin — George
jr. COJOCARU

