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IUDETUL PRAHOVA
coMUNA vinerlAu
CONSILIUL LOCAL

PROCES. VERBAL
incheiat in Sedinta extraordinard de fndatd a Consiliului Local Vdrbildu,
[inutd astdzi 13 Mai 2022

tn conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare gi funcJionare a Consiliului Local,
pregedinte al gedintei de ast5zi este dl. GRIGORE lon, consilier local ales conform HCL nr.2L I 2022
privind alegerea pregedintelui de gedinl5.
La gedinli participb dl. IONITA lon, primarul comunei.
Dl. COJOCARU Florin - George, Secretar general al unitSlii administrativ teritoriale, efectu6nd
prezenla la gedinla ordinard a consiliului local de ast5zi in conformitate cu convocatorul Sedingei
?ntocmitin baza Dispoziliei nr.97 / 2022 emis5 de primarul comunei, anunf5 cE Sedinta este statutarS,
participand un numir de 12 consilieri din totalul de 15 consilieri, absentSnd motivat : dl. MOICEANU
Adrian, d-na Mdnzicu Mdddlina - Ioana Si dl, LUNCA t',ticolae - Ion.
Proiectul de hotdr6re inscris pe ordinea de zi este insotit de avizele comisiilor de specialitate ale
consiliului local, raportul compartimentului din aparatul de specialitate al primarului, referatul de
aprobare ale primarului precum gi de avizul secretarului general u.a.t., respectindu-se prevederile art.
136, din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ.
Conform Rapoartelor comisiilor de specialitate ale consiliului local de la Comisia nr.2 a absentat
motivat dl. MOICEANU Adrian, d-na M6nzicu M5d5lina - Ioana , iar de la Comisia nr. 3 a absentat
motivat dl. consilier LUNCA Nicolae-Ion.
Pregedintele de gedin!5, invit5 pe Dl. IONITA Ion, primarul comunei pentru supune votului
deschis al consilierilor Consiliului local, proiectul ordinei de zi al gedingei de astizi.
Dl. IONITA Ion, primarul comunei supune la votului deschis al consilierilor Consiliului local,
proiectul ordinei de zi care este aprobat in unanimitate de voturi,
Pregedintele de gedin!5, invitd pe Dl. IONITA lon, primarul comunei pentru a sustine proiectul
de hot5r6re inscris pe ordinea de zi.

Dl. primar prezintd proiectul de hotdrire privind aprobarea ,,Documentaliei privind delegarea
gestiunii activit5gi de administrare a depozitului de degeuri municipale Bolde5ti - Sciieni in cadrul SMID
Prahova" gi acordarea unui mandat special reprezentantului comunei V5rbilSu in Adunarea Generala a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Pafteneriatul pentru Managementul Degeurilor Prahova".
Pregedintele de gedin!5, inviti sd se inscrie la cuvdnt d-nii consilieri.
Dat fiind faptul cH proiectul de hotirire impreuna cu intreaga documentafie a fost analizat,
dezbdtut gi avizat de c6tre toate comisiile de specialitate ale consiliului local precum 5i de citre
secretarul general u.a.t. gi nu au fost aduse modific5ri, completdri sau amendamente, nu s-au mai
purtat discutii in plenul gedintei de consiliu referitoare la proiectul de hotare prezentat.
Pregedintele de gedin!5, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de hotdrSre
prezentat gi dezbdtut, fiind adoptatd Hotir6rea nr. 32 cu 13 voturi ,,pentru".
Epuizfindu-se problemele de dezbStut inscrise pe ordinea de zi, pregedintele de Sedin[5 declarS
inchise lucrdrile gedintei de astdzi a consiliului local.
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