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Încheiat în şedinţa ordinară Consiliului Local Vărbilău, ținută azi 31 Martie 2021
Ținând seama

dispoziţiile
de
riscului

privitoare la prevenirea răspândirii coronavirusului SARSde îmbolnăvire, participarea persoanelor la ședința ordinară a
Consiliului local Vărbilău, astăzi 31. 03. 2021,
ora 14,00 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 SARSCoV-2

şi

reducerea

la

CovV-2.

În acest scop a fost amenajată Sala de
şedinţe, amplasându-se Ia 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

cu

În conformitate
prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Local, preşedinte al şedinţei de astăzi este di. ANGHEL — PANAITESCU Dragoş - Gili, consilier
local ales conform HCL nr. 60 / 2020
privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
La şedinţă participă dl. IONIŢĂ Ion, primarul comunei.
Di. COJOCARU Florin - George, Secretar
general al unităţii administrativ teritoriale,
efectuând prezenţa la şedinţa ordinară
consiliului local de astăzi în conformitate cu
convocatorul şedinţei întocmit în baza Dispoziţiei nr. 67 / 2021 emisă de primarul comunei,
anunţă
şedinţa este statutară, participând un număr
14 consilieri din totalul de 15,
absentând motivat di. consilier POPA Gheorghe, şi că proiectul ordinii de zi al ședinței de
astăzi
fost anunţat respectându-se prevederile legale în materie.

a

că

de

a

Procesul verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 26. 02. 2021 fost transmis
consilierilor locali pentru confruntare, urmând a
supus aprobării acestora în
şedinţa de astăzi
Consiliului Local.

în

timp

util

fi

a

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt însoțite de avizele comisiilor de
specialitate
consiliului local, rapoartele compartimentelor din aparatul de specialitate al
primarului, referatele de aprobare
primarului precum şi de avizele secretarului general
ua.t., respectându-se prevederile art. 136, din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

ale

ale

Conform Rapoartelor comisiilor de specialitate ale consiliului local
a absentat motivat
consilier POPA Gheorghe.

di.

Ia

şedinţele acestora

Dl. IONIŢĂ Ion,

local, proiectul ordinei

al

primarul comunei supune
de

zi care

este

aprobat

la votului deschis
consilierilor Consiliului
în unanimitate de voturi,

Preşedintele de şedinţă, invită pe DI. COJOCARU Florin — George, Secretar general al
unităţii administrativ-teritoriale pentru a supune votului deschis al consilierilor locali, Procesul
verbal al şedinţei ținută în data de 26. 02. 2021.

Florin - George, Secretar general al unităţii administrativ-teritoriale, în
conformitate cu art. 138, alin.(15) din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, supune votului deschis al consilierilor
locali, Procesul verbal, este aprobat
unanimitate de voturi.
DI. COJOCARU

în

Preşedintele de şedinţă, invită pe Dl. IONIŢĂ
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

on,

primarul comunei pentru a susţine

DI. primar prezintă proiectul de hotărâre
privind aprobarea
la locul de muncă a cadrelor didactice şi a
pentru naveta la şi

de

care solicită cheltuieli de deplasare.

decontării cheltuielilor
personalului didactic auxiliar,

fiind faptul că proiectul de hotărâre împreuna
întreaga documentaţie fost
analizat, dezbătut şi avizat
către toate comisiile de specialitate
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
proiectul
de hotare prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 8 cu 13 voturi „pentru” şi 1 vot
d-na consilier local ISZAC Loredana - Mariana motivând lipsa tabelului nominal
„abţinere”
cu numele
prenumele beneficiarilor şi sumele. solicitate de fiecare în parte.
Dat

cu

de

ale

la

-şi

şi

primar prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Dat fiind faptul că proiectul
de hotărâre împreuna cu întreaga documentaţie fost
către
dezbătut
analizat,
şi avizat de
consiliului local precum
toate comisiile de specialitate
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
Di.

ale

de

a

Ia

hotare prezentat.

Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 9 cu voturi „pentru”.

şi

14

Preşedintele de şedinţa invita pe d-nii consilieri să se înscrie la cuvânt pentru
desfăşurarea ultimului punct din ordinea de
S-au înscris la cuvânt : dl. MOICEANU Adrian
di. COJOCARU George, după care lista

zi.

înscrierilor la cuvânt

s-a închis.

DI. MOICEANU Adrian

:

făcut gropi

şi

în

dreptul lui Mănescu Sebastian din
pe DJ iar
scurge apa de pe proprietatea acestuia pe DJ şi se formează polei periclitând
circulaţia rutieră,
DI.
primar IONIŢĂ Ion Pe măsură
trecem cu astuparea şanţului de la lucrarea de
apă v-om astupa şi gropile. O să facem adresă la Consiliul Judeţean pentru a se turna covor
Livadea

se

S-au

ce

nou asfaltic.
Mănescu Sebastian să-şi facă şanţul în faţa proprietăţii,

Di

DI. COJOCARU George
naveta sunt protejate de GPDR

numele persoanelor

?
:

-

-

care

solicită decontarea cheltuielilor cu

Florin George secretar general unităţii administrativ-teritoriale :
Conform prevederilor Codului Administrativ, Consiliul local
adoptă hotărâri pentru aprobarea
sumelor privind decontul lunar
navetei cadrelor didactice
personalului didactic
DI. COJOCARU

al

al

si

auxiliar pe.
baza adresei transmisă de Şcoala Gimnazială comuna Vărbilău. Suma este
stabilită pe baza
actelor justificative contabile care stau
baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al Şcolii
Gimnaziale, comuna Vărbilău. Actele justificative contabile rămân
arhiva Şcolii Gimnaziale,
comuna Vărbilău unde
puteţi adresa pentru consultare acestora respectând prevederile
Legii nr. 190 / 2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului
(UE) 2016/679
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice
în ceea
privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a
acestor date
de abrogare
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia
datelor) cu modificările şi completările ulterioare. (Date cu caracter personal sunt orice
informaţii care
referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Exemple
un nume
şi prenume; o adresă de domiciliu; o adresă de e-mail, cum ar
prenume. Nume &
societate. com; un număr
act de identitate; venitul; profilul cultural; adresa IP; ş.a.).

la

în

vă

ce

al

a

si
se

:

fi

de

zi,

Epuizându-se problemele de dezbătut înscrise pe ordinea de
declară închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi a consiliului local.
PREŞEDINTE

DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR

CONSILIER LOCAL
ANGHEL

- PANAITESCU

Dragoş

—

preşedintele de şedinţă

GENERAL

Xlunităţii administrativ-teritoriale
COJOCARU Florin - George

