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PROCES. VERBAL
incheiat fn gedinfa ordinad Consiliului Local Vdrbildu, [inutd azi 2B Aprilie 2022

tn conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare 9i functionare a Consiliului
Local, pregedinte al gedinlei de astSzi este dl. GRIGORE lon, consilier local ales conform HCI
nr. 21 I 2022 privind alegerea pregedintelui de gedinti.
La gedin!5 particip5 dl. IONIIA Ion, primarul comunei.

Dl. COJOCARU Florin - George, Secretar general al unit5tii administrativ teritoriale,
efectu6nd prezenla la gedinla ordinarS a consiliului local de astiziin conformitate cu
convocatorul gedinlei intocmit in baza Dispozitiei nr. 83 I 2022 emis5 de primarul comunei,
anunfi cd gedinla este statutari, participtnd un numdrde 14 consilieri din totalul de 15
consilieri, absentand motivat dl. consilier ANGHEL - PANAITESCU Drago9 - Gili.
Procesul verbal al gedinlei Consiliului Local din data de 29.03.2022 a fost transmis in tir
util consilierilor locali pentru confruntare, urmdnd a fi supus aprobdrii acestora in gedinta de
astizi a Consiliului Local.

Proiectele de hotdr|re inscrise pe ordinea de zi sunt insotite de avizele comisiilor de
specialitate ale consiliului local, rapoartele compartimentelor din aparatul de specialitate al
primarului, referatele de aprobare ale primarului precum 5i de avizele secretarului general
u.a.t., respectfindu-se prevederile art. 136, din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul
administrativ, cu modificirile 9i completErile ulterioarc.

Conform Rapoartelor comisiilor de specialitate ale consiliului local la gedin[ele acestora
cu exceplia d-lui consilier ANGHEL - PANAITESCU Drago5 - Gili - absent motivat, nu a
absentat niciun consilier local.
pregedintele de gedin!}, invit5 pe Dl. IONIIA Ion, primarul comunei pentru supune
votului deschis al consilierilor Consiliului local, proiectul ordinei de zi al Sedintei de ast5zi.
Dl. IONffA Ion, primarul comunei supune la votului deschis al consilierilor Consiliului
local, suplimeniar',ea ordinii de zi (conform art. 135, alin (8) C.A.) cu dou6 proiecte de
hotfirSre: proiectul de hotirSre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
localitblii VbrbilSu, jude! prahova, in cadrul Adunbrii Generale a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,,parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" gi proiectul de hotirdre
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor Tehnico - economici, a Cofinantirii
aferente investiliilor aferente ce se vor realiza in comuna V5rbilSu precum 9i a Strategiei de
ap5 9i ap5
tarifare, prev5zute ?n cadrul ,,Proiectului regional de dezvoltare a in
uzat6 in judetul Prahova" .

Consiliul local aprob6 cu 14 voturi ,,pentru" suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de
hoti16re anuntat.
Dl. IONffA Ion, primarul comunei supune la votului deschis al consilierilor Consiliului
local, proiectul ordinei de zi suplimentat (conform art. 135, alin (7) C.A.), care este aprobat in
unanimitate de voturi (14 voturi ,,pentru").
presedlntele de gedin!6, invlta pe Dl. COJOCARU Florin - George, Secretar general al
unitdlii administrativ-teritoriale pentru a supune votului deschis al consilierilor locali, in
conformitate cu art. 138, alin. (15) din OUG nr. 57 din 03. 07, 2019 privind Codul
administrativ, cu modificirile gi completdrile ulterioare, Procesul verbal al gedintei Consiliului
Local din data de 29.03.2022.
Supus votului deschis al consilierilor locali, Procesul verbal este aprobat in unanimitate de
voturi (14 voturi ,,p€ntru" ).
Pregedintele de gedin!5, inviti pe Dl. IONIIA lon, primarul comunei pentru a susline
proiectele de hotbr6re inscrise pe ordinea de zi.

Dl. primar prezintd proiectul de hot5r6re privind acordarea unui mandat special
reprczentantulul iocalitfitli Vlrbilfu, Judet Prahova, in cadrul Adun5ril Generale a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova".
Pregedintele de gedinfi, invit5 si se inscrie la cuv6nt d-nii consilieri.
Dat fiind faptul cd proietul de hot6rdre impreuna cu intreaga documentatie a fost
analizat, dezb6tut gi avizat de c5tre toate comisiile de specialitate ale consiliului local precum
gi de cStre secretarul general u.a.t. 9i nu au fost aduse modific6ri, completiri sau
amendamente, nu s-au mai purtat disculiiin plenul $edintei de consiliu referitoare la proiectul
de hotare prezentat.
Pregedintele de gedin!5, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotSrfire prezentat gi dezb5tut, fiind adoptatd Hotdr6rea nr. 23 cu 14 voturi ,,p€ntru",
Dl. primar prezintS proiectul de hot5r6re privind aprobarea rectificlrii Bugetului de
Venituri si Cheltuieli al comunei V5rbil5u, pe anul 2022.
Pregedintele de gedinld, invit6 sb se inscrie la cuvdnt d-nii consilieri.
S-ainscris la disiulii : d-na ISZAC Loredana - Mariana, dupi care s-a inscris lista
inscrierilor la cuvint.
D-na ISZAC Loredana - Mariana : Reamintili care sunt drumurile locale care se vor
asfalta ?
Dl. primar : aga cum am mai spus este vorba despre drumuri locale din satul VdrbilSu.
D-na ISZAC Loredana - Mariana : Unde se vor face trotuare in satul Livadea?
Dl. primar : de la Negulescu pand la Biserici gi de la Stadion la magazin Livadea'
D-na ISZAC Loredana - Mariana : C6nd vor incepe lucrlrile la podul de la Dobreasa?
Dl. primar : Luni.
pregedintele de gedinla, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotlr6re prezentat si dlzbtrfut, fiind adoptat5 tlotlrirea nr. 24 cu 14 voturi ,,pentru"'
Dl. primar prezint| proiectul de hotirire privind aprobarea-actualiz6rii
achiziliilor publice ce urmeaz5 a se contracta de comuna VirbilSu in anul2P2
Presedintele de gedin!5, invitS si se inscrie la cuv6nt d-nii consi

S-a inscris la discutii : d-na ISZAC Loredana
inscrierilor la cuv6nt.

*

Mariana, dupi care s-a inscris lista

D-na ISZAC Loredana - Mariana : ln ce consta pregatirea profesionala ?
Dl. primar : conform legislalieiin vigoare personalul este obligat si urmeze cursuri de
perfectionare profesionalS cel putin o data la doi ani
D-na ISZAC Loredana - Mariana : $i vin mai pregdtiti sE vorbeasc5 cu percoanele care
au nevoie de asistent5 social5?
Dl. primar : Bineinteles.
Pregedintele de 5edin!d, supune votului deschis al consilierilor, pe afticole, Proiectul de
hotirire prezentat gi dezbitut, fiind adoptatd Hotdrirea nr. 25 cu 14 voturi ,,p€fltru".

Dl. primar prezint5 proiectul de hoEr6re privind aprobarea organizbrii 5i a statului de
functii al aparatului de specialitate al primarului.
Pregedintele de gedinl6, invit5 si se inscrie la cuvSnt d-nii consilieri.
Dat fiind faptul cE proiectul de hot5rire impreuna cu intreaga documentatie a fost
analizat, dezbdtut gi avizat de citre toate comisiile de specialitate ale consiliului local precum
gi de cdtre secretarul geneml u.a.t. gi nu au fost aduse modificiri, completlri sau
amendamente, nu s-au mai purtat disculii in plenul gedintei de consiliu referitoare la proiectul
de hotare prezentat.
Pregedintele de gedinfd, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotbrfire frezentat gi dezbdtut, fiind adoptat5 Hotir6rea nr. 26 cu 14 voturi ,,pentru".
Dl. primar prezint! proiectul de hotdrdre privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale 9i
a taxelor speciale, aplicabile in anul 2023.
Pregedintele de gedinl6, inviti sd se inscrie la cuvint d-nii consilieri.
Oaf fiinO faptul ci proiectul de hot5rSre impreuna cu intreaga documentatie a fost
analizat, dezbdtut gi avizat de c6tre toate comisiile de specialitate ale consiliului local precum
gi de citre secretarul geneml u.a.t. gi nu au fost aduse modificdri, comple6ri sau
amendamente, nu s-au mai puftat disculii ?n plenul gedinlei de consiliu referitoare la proiectul
de hotare prczentat.
pregedlntele de $edlnt!, supune votului deschis al consilierilor, pe altlcole, Prolectul de
hotdr6re prezentat Si dlzb5fui, fltnd adoptatS Hot5rirea nr.27 cu 13 voturi ,,pentru" 9i 1 vot
,,ab!inere" - d-na ISZAC Loredana - Mariana.
Dl. primar prezint| proiectul de hotir6re privind aprobarea decontirii cheltuielilor pentru
naveta la gi de la locul de muncS a cadrclor didactice gi a personalului didactic auxiliar, care
soliciE cheltuieli de deplasare.
pregedintele de gedinld, inviti si se inscrie la cuv8nt d-nii consilieri.
oafRinO faptul i5 proie.trl de hotSrAre impreuna cu intreaga documentatie a fost
precum
analizat, dezb5tut gi avizat de citre toate comisiile de specialitate ale consiliului local
fost aduse modific5ri, completbri sau
9i de c|tre secretirul general u.a.t, 5i nu au
proiectul
amendamente, nu s-au mai pudat disculii in plenul 5edinlei de consiliu referitoare la
de hotare prczentat.
pregedintele de gedinli, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
1 vot
hotbr6re prezentat 9i dlzb5tut, fiind adoptat6 HotirArea nr. 28 cu 13 voturi ,,pentru" 9i
*
,,ab!inere" - d-na ISZAC Loredana Mariana.

Dl. primar prezint6 proiectul de hotirire privind aprobarea contului de incheiere a
exerciliului bugetar al comunei VirbilSu pe trimestrul I2022.
Pregedintele de gedinl6, invit6 sE se inscrie la cuv6nt d-nii consilieri.
Dat fiind faptul cb proiectul de hot5rAre impreuna cu Tntreaga documentalie a fost
analizat, dezbStut gi avizat de cdtre toate comisiile de specialitate ale consiliului local precum
gi de citre secretarul general u,a.t, 5i nu au fost aduse modificiri, compleHri sau
amendamente, nu s-au mai purtat discutii in plenul Sedintei de consiliu referitoare la proiectul
de hotare prczentat.
Pre5edintele de gedintS, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotirlre frezentat gl d-ezb5iut, fiind adoptatS Hottrrirea nr. 29 cu 14 voturi ,,pentru".
Dl. primar prezinti proiectul de hotdrire privind acordarea unui mandat special
reprezentantului localit5tii VIrbilSu, judet Prahova, in cadrul AdunSrii Generale a Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitara ,,Padeneriatul pentru Managementul Apei Prahova".
Pregedintele de gedin!5, inviti s5 se inscrie la cuv6nt d-nii consilieri.
OaiRina faptul cE proiectul de hot6r6re tmpreuna cu ?ntreaga documentatie a fost
analizat, dezbltut gi avizat de citre toate comisiile de specialitate ale consiliului local precum
gi de c}tre secretarul general u.a.t. gi nu au fost aduse modificSri, complet5ri sau
amendamente, nu s-au mai puftat disculii in plenul gedinlei de consiliu referitoare la proiectul
de hotare prezentat.
Pregedintele de gedin!!, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotbrire prezentat Si dezbitut, fiind adoptati Hotdr6rea nr. 3O cu 14 voturi ,,pentru".
Dl. primar prezinte proiectul de hotirdre privind aprobarea Studiului de fezabilitate,
Indicatorilor Tehnico - economici, a Cofinanldrii aferente investiliilor aferente ce se vor realiza
in comuna Vlrbiliu precum gi a Strategiei de tarifare, prevbzute in cadrul ,,Proiectului regional
de dezvoltare a infrastructurii de ap} Si ap5 uzattr in judetul Prahova".
pregedlntele de gedlnlE, invltl s5 se inscrie la cuv6nt d-nii consilieri.
Oat Rina faptul ie proi.ctul de hotSr6re impreuna cu intreaga documentatie a fost
precum
anatizal, dezbbtui gi avizat de c6tre toate comisiile de specialitate ale consiliului local
gi de cdtre secretarul geneml u.a.t. gi nu au fost aduse modificdri, compbHri sau
proiectul
amendamente, nu s-ar] mai purtat disculii in plenul 5edinlei de consiliu referitoare la
de hotare prczentat.
pre5edintele de gedintS, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotdrire prezentat iiOlrnifri, fiind adoptati Hot{rirea nr' 3l cu 14 voturi ,,pentru"'
La gedinta Consiliului local a participat gi dl. OPRIS Constantin care soliciti

si

se

adreseze Consiliului 9i d-lui primar.
Pregedintele de gedintl il invitl sE ia cuvSntul'

primar c6nd va
Dl. OPRIS Constantin - locuitor din Vdrbildu, zona Apostolegti : Domnule
fi pe lista pentru a fi asfaltati 9i strada Apostolegti ?
pregedintete de gedinla invitb pe dl primar sE rispundi intrebbrii adresatS de dl OPRIS
Constantin.

Dl. primar : Nu este singura stradS neasf;altatS, mai sunt circa
care urmeaz5 sE fie previzute pentru a fi asfaltate. Prin urmare, alX.l

rn comuna
;i

anul

urmbtor nu va fi asfaltatH strada spre proprietatea dvs. pentru cd gi strdzile din alte sate au
dreptul si fie modernizate pentru a exista un echilibru intre toate satele. In zona ,,Apostolegti"
s-au frcut lucr5ri exceptionale. Mai sunt gi alte zone care nu cred cE vor fi programate (ex.
,,B5ic5negti" pentru cd nu se justificS cheltuiala pentru cE sunt foafte pufine gospod5rii care
mai sunt locuite. Fiecare trebuie si se gAndeasc6 la proprietatea lui dar $i a celorlalti. Sunt
proiecte pentru modernizare drumuri ca de ex. ,,Anghel Saligny" in care pot fi fScute lucriri dar
nu pe unde se fac lucr6ri de canalizare Si ap5 (ex. in Podu Ursului sunt cca2 km, in Floroiegti
sunt 2 str5zi, de asemenea giin satul Poiana V5rbil5u sunt str5zi care nu vor fi afectate de

lucriri de ap5 gi canalizare).

Pentru zona ,,Apostolegti" s-au fdcut lucrSri extraordinare : s-a extins iluminatul public
anul trecut, este in curs extinderea de ap5 gi canal. Drumul de care vorbiti Dvs. spre
proprietatea dvs. este de cca. 200 ml, a fost pietruit dar nu este intretinut de dvs.
Dl. OPRIS Constantin - locuitor din VdrbilSu, zona Apostolegti : ati betonat drumul spre
Gridina Badii gi cheltuiala cred cd este nejustificati.
Dl. primar : DupE alunec5rile de teren drumul era impracticabil gi se impunea
amenajarca 9i betonarea acestuia.
Pregedintele de gedinla invita pe d-nil consilierl locali sE se inscrie la cuv8nt pentru
desffgurarea ultimului punct din ordinea de zi.
S-au inscris la cuvSnt : D-na ISZAC Loredana
care lista Tnscrierilor la cuv6nt s-a inchis.

- Mariana gi Dl. POPA Gheorghe,

dupb

D-na ISZAC Loredana - Mariana : Eu nu am nimic Tmpotrivb 9i nici d-nii consilieri dacd
introduceli asfaltarea strizii Apostolegti tn acest an.
Noi consilierii locali avem dreptul sH propunem anumite str5zi din comunS pentru a fi
modernizate anul viitor

?

Dl. IONffA Ion : Puteti s5 venitl cu propuneri.

Dl. pOPA Gheorghe : P strada Mbrgoiegti trebuie Tnlocuite doui becuri la iluminatul
public, Locuitorii din Cofofenegtiintreabi cind se va da drumul la api?
Dl. IONrIA lon : Joi ar trebui s5 vini constructorul sE fac5 probe pentru a umple
releaua de apb-s6 ne predea lucrarea si # poatd incepe brangarea la ap5 a gospodiriilor.
Epuizfindu-se problemele de dezbStut inscrise pe ordinea de zi, pregedintele de
a consiliului local.
Sedint5 declard inchise iucr6rile Sedintei ordinare de ast5zi
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