
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi 04 ianuarie 2017 
 
 In sedinta extraordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    
164/2016, unde participa un numar de 12 consilieri din totalul de 13, cit constituie consiliul local . 

Secretarul comunei Cimpineanca a pus la dispozitia consilierilor, in timp util procesul verbal 
incheiat in sedinta precedenta, pentru a fi analizat si aprobat. 

Se supune la vot apobarea procesului verbal din sedinta anterioara: 
- voturi pentru : 12 
- abtineri : 0 

     - voturi impotriva : 0 
 Se aproba procesul verbal din sedinta anaterioara cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi 
impotriva si  0 abtinerI. 
  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 
 I. Proiecte de hotarari: 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local pe 
anul 2016 a deficitului secțiunii de dezvoltare cu suma de 6.448,84 lei: iniţiator primar Ivan Tudorel 

 
II. Diverse. 
Domnul Primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre. 
 
Se supune la vot ordinea de zi : 
- voturi pentru : 12 
- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-
Teritorială- Judeţul Vrancea- lider de proiect şi Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Goleşti, 
Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Coteşti, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Cărligele, 
Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Vărteşcoiu, Unitatea Administrativ- Teritorială Oraşul 
Odobeşti- Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Campineanca- parteneri, în vederea implementării 
în comun a proiectului “Modernizarea  infrastructurii rutiere de drumul judeţean  dintre localităţile: 
Focşani- Goleşti- Vârteşcoiu- Odobeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T: iniţiator primar Ivan 
Tudorel 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi : 
- voturi pentru : 12 
- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

 Se aproba ordinea de zi cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
 

Pct.1 de pe o.z. 1. Proiect de hotarare privind acoperirii definitive din excedentul bugetului local pe 
anul 2016 a deficitului secțiunii de dezvoltare cu suma de 6.448,84lei 

 I-a cuvintul presedintele Comisiei economice    –  d-l Iancu Dumitru, care prezinta pct. de vedere al 
acesteia inclus in raportul de avizare – Favorabil 

I-a cuvintul presedintele Comisiei juridice d-l Lepadatu Ionel Costel , care prezinta pct. de vedere al 
acesteia inclus in raportul de avizare – Favorabil 

Se supune la vot : 
      - voturi pentru : 12 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 



Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
Pct.2 de pe o.z. 2. Proiect de hotarire privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea 

Administrativ-Teritorială- Judeţul Vrancea- lider de proiect şi Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Goleşti, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Coteşti, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Cărligele, Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Vărteşcoiu, Unitatea Administrativ- Teritorială 
Oraşul Odobeşti- Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Campineanca- parteneri, în vederea 
implementării în comun a proiectului “Modernizarea  infrastructurii rutiere de drumul judeţean  dintre 
localităţile: Focşani- Goleşti- Vârteşcoiu- Odobeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T  
 

Ia cuvintul presedintele Comisiei economice    –  d-l Iancu Dumitru, care prezinta pct. de vedere al 
acesteia inclus in raportul de avizare- Favorabil 

Ia cuvintul presedintele Comisiei juridice d-l Lepadatu Ionel Costel , care prezinta pct. de vedere al 
acesteia inclus in raportul de avizare - Favorabil 

Se supune la vot : 
      - voturi pentru :12 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 

 
II. Diverse 

Domnul Primar îi informează pe cei prezenți că a venit domnul Diector de la C.U.P și a anunțat că 
se va modifica prețil la gunoi. Până în 2017 se plătea la rampă o taxă de 45 de lei/ tona de deșeuri însă 
începând cu 1 ianuarie 2017 taxa a crescut la 80 lei/ tona urmând ca din 2018 să crească la 120 lei/ tona de 
deșeuri. Astfel aceștia au oferit două variante: Să achităm 7200 lei / lună pentru taxa de mediu sau să 
introducă taxa de mediu în factură. 

Domnul Cotigă  consideră că e un caz fericit că avem contract cu cei de la CUP. 
Domnul Primar le spune celor prezenți că trebuie să fie populația informată că este necesară 

colectarea selectivă a deșeurilor. Eu am cerut să îmi cântărească gunoiul și au fost de acord. Să îi 
responzabilizăm pe cetățeni să nu mai pună frunze. 

Domnul Cotigă  le spune celor prezenți că din ce plătim noi celor de la CUP ei selectează pentru noi. 
Domnul Primar îi informează pe cei prezenți că cei de la CUP selectează gunoiul, strâng carton și 

PET, le vând și iau bani. 
Doamna Paraschiv Marilena le spune celor prezenți că gunoiul se colectează si se duce la reciclat nu 

se mai depozitează. 
Domnul Primar îi informează pe cei prezenți că a fost depus proiectul pentru sediul nou de primărie 

și se asteaptă să apară bugetul nou pe țară și consider că se va face treabă. 
Domnul Cotigă  le spune celor prezenți că in comuna Fitionești va muta Consiliul Local și va face 

sediu nou de Primărie. 
Domnul Primar îi răspunde că se fac proiecte și în funcție de cererile depuse. De asemenea acesta îi 

informează pe domnii consiglieri că dacă domnul Istrate dorește să tragă țeavă de gaz va prebui să ceară 
de la Primărie autorizație. 

Domnul Cotigă  le spune celor prezenți că trebuie făcut ceva cu bugetul pentru gaz. 
 Domnul Primar îi informează pe cei prezenți că vor fi alocate din bugetul local 2 miliarde pentru 

gaze, 2 miliarde pentru sediul primăriei, 1 miliard pentru școală și un milliard pentru PUG. 
Domnul Fodolică consideră că  nu toți vor fi bucuroși însă, cu timpul vor fi mulțumiți. 
Domnul Cotigă  le spune celor prezenți că  ar fi bine să se folosească banii de la mediu pentru 

plantarea unor salcâmi în comună. 
Domnul Fodolică îi intreabă pe cei prezenți dacă au fost încheiate contracte pentru achiziționarea 

mterialelor  antiderapante pentru zăpadă. 
Domnul Primar îi răspunde că avem contract încheiat cu SC SIBAREX SA 
Domnul Fodolică consider că materialul antiderapant ar trebui depozitat la școală. 
Domnul Iancu le spunde celor prezenți că ar fi necesar să amestecăm nisipul cu sare și că anul trecut 

Bubu a adus numai bolovani în nisip. 



Domnul Chirilă îi informează pe cei prezenți că trebuie atent supravegheat proiectul cu sediul 
Primăriei deoarece când a venit avizul de la Brăila pentru reabilitarea Școlii, au respins proiectul unor 5 
primari deoarece nu aveau atorizații. 

Domnul Primar îi răspunde că proiectantul se va ocupa de toate. 
Președintele de ședință declară lucrările ședinței închise. 
Drept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     CONTRASEMNEAZĂ 
                  SECRETARUL COMUNEI 
     MELINTEANU CORNEL          ROTARU OANA 
 
 


