
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi 18.01.2017 
 
 În sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    
2/09.01.2017, unde participa un numar de 12 consilieri din totalul de 13, cât constituie consiliul local. 
Lipseste domnul Bratu Vasile. 

Consilierul juridic al UAT Comuna 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 abtinere. 
  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 

I. Proiecte de hotarari: 
1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din art. 1 din Hotărârea Consiliului Local 

Cîmpinenca  nr. 28/2016 privind aprobarea contribuţiei Comunei Cîmpineanca la proiectul ”Extinderea 
și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare”, judeţul Vrancea, etapa a II-a – U.A.T. 
Cîmpineanca : iniţiator primar Ivan Tudorel 

2. Proiect de hotărâre privind  modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „VRANCEAQUA : iniţiator primar Ivan Tudorel 

3. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al dosarelor pentru actele 
primariei comunei Cimpineanca , judetul Vrancea : iniţiator primar Ivan Tudorel 

4. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat pentru anul şcolar 2017-2018 din comuna Cîmpineanca, judeţul Vrancea 

II.   Diverse. 
a. Cerere cumpărare loc de casă Ivan Felicia 
b. Raport evaluare secretar 

 
Domnul Primar solicita suplimentarea ordinii de zi cu următorul Proiect de Hotărâre privind 

aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru funcţiile publice din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Cîmpineanca. 

 
Se supune la vot ordinea 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. 
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 hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din art. 1 din Hotărârea 
Consiliului Local Cîmpinenca  nr. 28/2016 privind aprobarea contribuţiei Comunei Cîmpineanca la 
proiectul ”Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare”, judeţul Vrancea, 
etapa a II-a – U.A.T. Cîmpineanca 

     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 - Propune pe domnul Melinteanu Cornel 
 Domnul Cotigă îl întreabă pe domnul Primar când se va da drumul la proiect. 



 Domnul Primar îi răspunde că încă nu s-a finalizat documentația. Important e proiectul Vrancea 
Curată întrucît rampa de la Tecuci va fi închisă. Trebuie să știți că este introdusă o taxă de mediu în 
valoare de 80 lei/tonă de deșeuri iar reciclarea deșeurilor ar ajuta la reducerea constului gunoiului.  
 Domnul Iancu îi întrebă pe cei preznți  dacă va fi mai bine să se ridice gunoiul la două săptămâni. 
 Domnul Voicu îi răspunde că populația nu va fi de acord să se ridice gunoiul la două săptămâni. 
 Domnul Primar le spune celor prezenți că în situația în care gunoiul s-ar lua la 2 săptămâni e 
posibil ca mașina de gunoi să se  umple pănă să termine cursa și va mai trece o dată. 
 Domnul Iancu consideră că este necesar să educăm populația să colecteze deșeurile selectiv. Astfel 
va fi redusă cantitatea de gunoi dusă la rampă. 
 Domnul Voicu consideră că este necesară aducerea în comună a unor pubele pentru colectarea 
separată a deșeurilor.  
 Domnul Iancu îi răspunde că astfel cei de la CUP vor face trei drumuri pentru fiecare tip de deșeuri 
în parte și astfel costurile vor crește.  
 Domnul Primar îi informează pe cei prezenți că domnul Director al SC CUP Salubritate a propus 
aducerea a trei tipuri de saci în vederea colectării selective. 
 Domnul Iancu îl întreabă pe domnul primar dacă nu există vreo posibilitate să accesăm fonduri 
pentru a rezolva această problemă cu colectarea selectivă. 
 Domnul Prtimar îi răspunde că are în vedere un astfel de proiect, iar banii rezultați în rma reciclării 
hârtiei și plasticului să îi încasăm noi. 
 Domnul Cotigă le spune celor prezenți că cetățenii nu sunt obișnuiți să colecteze deșeurile selectiv. 
 Domnul Primar îi informează pe cei prezenți că există o prevedere legală care obligă primăria să 
institue taxa specială pentru persoanele care nu au contract la gunoi.  
 Domnul Iancu consideră că singura soluție este ca domnul Profiroiu să vină la o ședință de 
Consiliu Local să discutăm despre această taxă. 

Domnul Voicu le propune celor prezenți instituirea acelei taxe speciale. 
 Domnul Primar îi informează pe cei prezenți de faptul că nu vor mai fi eliberate autorizații de 
construcție fără a fi încheiat în prealabil contract pentru ridicarea deșeurilor. De asemenea, cetățenilor nu 
le se vor mai elibera niciun fel de adeverință până nu vor face dovada incheierii contractului pentru 
ridicarea deșeurilor. Iar celor care nu au încheiat un astfel de contract le vom impune taxa specială. 
 Doamna Pătrașcu le spune celor prezenți că în momentul în care cetățenii vin să achite impozitul 
să li se ceară și contractul la gunoi. 
 Domnul Primar le spune celor prezenți că sunt mari șanse ca cei care nu au contract să spună că 
nu locuiesc în Cîmpineanca și că au domiciuliul în altă parte. 
 Domnul Voicu îi răspunde că sunt mulți cetățeni cu domiciliul în Focșani dar au contract și aici 
în Cîmpineanca. 
 Domnul Iancu propune ca cetățenii să facă dovada încheierii acestui contract ori cu contractul ori 
cu ultima factură.  
 Domnul Primar îi informează pe cei prezenți că SC CUP Salubritate are o evidență cu cei care au 
încheiat contract și ne-au înaintat această listă, iar în urma consultării listei am făcut adrese către toți cei 
care nu au încheiat contract. În prezent sunt un număr de 1035 gospodării care au încheiat contract pentru 
ridicarea gunoiului. 
 Domnul Voicu consideră că este necesară implicarea tuturor în această problemă și să determinăm 
populația să încheie contrct și să colecteze selectiv deșeurile. 
 Doamna Paraschiv Îi informează pe cei prezenți că nu are încheiat un contract pemtru ridicarea 
gunoiului întrucât aceasta reciclează deșeurile și contractul l-a reziliat deoarece în factură apare că dăm 
1m3 de deșeuri ceea ce nu este adevărat. 
 Domnul Primar întreabă câte tone are o mașină de gunoi 
 Domnul Viceprimar îi răspunde  că mașina de saptămâna asta a avut 4 tone. 
 Domnul Cotigă îi răspunde domnului primar că iarna o mașină are în vedie 3-5 tone. 
 Domnul Primar le spune celor prezenți că vara se ia mai mult gunoi. 
 Doamna Paraschiv îl întreabă pe domnul primar de unde ridică cei de la SC CUP Salubritate atâta 
gunoi întrucât pe strada mea fiecare dă câte o sacoșică. 
 Domnul Primar îi informează pe cei prezenți că nu are nicio problemă. Cei de la SC CUP 
Salubritate pot mări factura cât voi dar știți că la Focșani  Primăria suportă 80% din valoarea celei taxe 
de mediu ? Eu consider că cel mai bine ne e cu cei de la SC CUP Salubritate. 
 Domnul Fodolică le spune celor prezenți că nu poate funcționa comunitatea fără serviciu de 
salubritate. 



 Domnul Iancu le amintește celor prezenți cât de dificil a fost când nu s-a ridicat gunoiul o 
săptămână. 

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 hotărâre privind  modificarea si completarea Statutului Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA 
  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 

Domnul Primar îi informează pe cei prezenți că oricine poate intra în asociație  
Domnul Voicu consideră că era mai bine să fie o comună învecinată. 
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.3 de pe o.z. 3. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al 

dosarelor pentru actele primariei comunei Cimpineanca , judetul Vrancea 
 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  

Domnul Primar le aduce la cunoștință celor prezenți că în arhivă sunt rafturi de lemn  care trebuiesc 
scoase. 

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.4 de pe o.z. 4.Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2017-2018 din comuna Cîmpineanca, judeţul Vrancea 
 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 

Domnul Primar îi informează pe cei prezenți că este necesră adoptarea acestei hotărâri întrucât tot ce 
are legătură cu școala trece mai întâi pe la primărie, ei fiind reestricționați de aceste lucruri. Mai nou 
trebuie să semnez eu un document pentru numirea directorului. 

Domnul Iancu le spune celor prezenți că așa se va ajunge și cu Poliția Locală pentru a mai scăpa de 
cheltuieli. 

Domnul Primar îi răspunde că asta s-a vhiculat dar nu se va întâmpla. Întradevăr ar fi  o problemă 
dacă ar trece la Primărie. 

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.5 de pe o.z. 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe 

anul 2017 pentru funcţiile publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Cîmpineanca 



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 

1. Cerere cumpărare loc de casă Ivan Felicia. 
Domnul Primar întreabă dacă aceasta are toate actele în regulă. 
Domnul Iancu le spune celor prezenți că în acest moment Consiliu Local acordă doar avizul de 

Principiu și apoi se va face documentația.  
Domnul Voicu le spune celor ărezenți că este de acord cu  constituirea comisiei și elaborarea 

proiectului de hotărâre privind vânzarea terenului. 
2. Raport de evaluare secretar 

Domnul Voicu consider că aceasta merită calificativul maxim având în vedere efortul depus, 
volumul mare de muncă precum și buna conduit de care a dat dovadă. 

Domnii consilieri propun in unanimitate calificativul foarte bine pentru secretarul comunei. 
3. Cererea domnului Mihalache  pentru concesionare teren. 

Domnul Primar le spune celor prezenți că domnul Mihalache nu dorește să ridice gard pentru a 
delimita spațiul concesionat. El dorește doar 3m pentru a face parcare și cale de acces. El dorește să 
concesioneze și va plati pentru asta. 

Domnul Cotigă îi spune domnului primar că din ce știe el acolo era o terasă și stiți foarte bine că 
toate mașinile stau parcate pe marginea străzii. Cel mai bine ar fi să facem noi parcare acolo și să îi dăm 
acceptul să parcheze pentru a Evita discuțiile cu cetățenii. 

Domnul primar îi răspunde că nu vor exista discuții în acest sens. Cei de la blocuri să parcheze în 
spatele blocului. 

Domnul Voicu îi spune domnului primar că în satele blocului sunt amenajate gradini pe spațiul 
primăriei. Acestea ar trebui desființate și făcute parcări. 

Domnul Cotigă îi informează pe cei prezenți de faptul că mașinile parcate pe marginea străzii 
incomodează traficul. Aceștia folosesc terenul public pentru acele grădini iar mașinile le țin parcate în 
drum. Este necesară amenajarea unei aprcări. Nu trebuie instituită neaparat o taxă de parcare dar să se 
facă parcare.  

Domnul Iancu îi intreabă pe cei prezenți cum sunt alimentate supermarketurile în Focșani. Pe unde 
intră tirurile pentru a adduce marfă. 

Doamna Patrașcu îi răspunde că majoritatea supermarketurilor au spațiu de aprovizionare. 
Domnul Iancu îi solicit acestuia să vină cu documentația și cu asigurarea că va deschide supermarket 

în acel spațiu.  
Domnul Fodolică le spune celor prezenți că nu știe ce magazine condiționează să abiă loc de 

parcare. 
Domnul Melinteanu le spune celor prezenți că ar putea da deocamdată un aviz de principiu. 
Domnul Iancu consider că se poate da un aviz de principiu dar totusi nu poate fi concesionat, Îi 

putem însă permite să folosească calea de acces. 
Domnul Mihalache îi întrabă pe cei prezenți cine va suporta costul de realizare a parcării. 
Domnul Cotigă consider că e mai oportună o parcare realizată de primărie. 
Domnul Negoiță le spune celor prezenți că cel mai bine ar fi să realizeze primăria parcarea, 
Domnul Mihalache le spune celor prezenți că oricum calea de acces rămâne calea de acces. Ce mai 

contează 3 m în plus pentru realizarea unei parcări? Nu solicit 20 de m iar cu ocazia asta scapă și primăria 
de o cheltuială. 

Domnul Cotigă le spune celor prezenți că cetățenii vor riposta la o asemenea decizie. 
Domnul Iancu îl întrebă dacă va face parare în 3 m pe unde va alimenta marketul? 
Domnul Melinteanu le spune celor prezenți că și în Focșani se închiriază parcare. Dumnealui trebuie 

să vină cu o schiță corectă din care să reiasă suprafața pe care dorește să o concesioneze.  
Domnul Fodolică îi informează pe cei prezenți că cetățenii vor fi revoltați dacă se va face așa ceva. 

Oricum oamenii mi-au spus că trebuie să facem ceva cu mașinile din stradă. 



Domnul Cotigă cosideră că e un lujcru bun dacă vine să investească în comună, dacă va crea poate 
și locuri de muncă iar noi îl putem ajuta cu parcarea. 

Domnul Chirilă le spune celor prezenți că se poate intra și pe la berărie. 
Domnul Melinteanu îi informează pe cei prezenți că pe lateral e un spațiu de. 4.5 m. 
Domnul Cotigă le spune domnilor consiglieri că e mai complicat să intre pe acolo. Din punctul meu 

de vedere eu sunt de acord să se facă parcare dar să fie facită de primăriei și să îi dăm și dumnealui acces 
la 4-5 locuri de parcare, iar restul să rămână pentru cetățenii noștri din comună. 

Doamna Patrașcu consider că este o idee bună să se facă parcarea acolo dar să se igienizeze grădinile 
mai întâi. 

Domnul Primar întreabă de ce au făcut oamenii grădini acolo dacă nu au concesionat. Le facem 
adresă și în maxim 30 de zile să mute gardul. 

Domnul Voicu consider că trebuie lasat spațiu sufficient pentru a intra mașina de pompieri. 
Domnul Cotigă îi spune domnului primar că extinderea la balcon a fost votată în Consiliu Local. 
Domnul Primar îi răspunde că aici este vorba de grădini și nu de spațiul de sub balcon. De exemplu 

la Dobre pot fi băgate trei mașini. El plătește pentru spațiul asta? 
Domnul Iancu le spune celor prezenți că în aceste condiții ar trebui făcită parcarea cu banii 

primăriei. 
Domnul Cotigă estimează că această lucrare ar ajunge la 20000 de lei și întreabă dacă sunt acești 

bani în bugetul local. 
Domnul Primar îi întrebă pe cei prezenți dacă nu e mai bine să realizeze investitorul parcarea pe 

banii lui și să ne și plătească la primărie spațiul. 
Domnul Fodolică consider că se discută fără a avea prea multe detalii. De unde avem certitudinea 

că va veni un investitor în comună. 
Domnul Mihalache întreabă cum a rămas cu terenul de de sub clădire întrucât a făcut o solicitare în 

acest sens. 
Domnul Voicu îi răspunde că sunt de acord cu concesionarea terenului de sub clădire fără nicio 

obiecție. 
Domnul Iancu îi spune domnului Mihalache că trebuie să aducă o schiță corectă pentru a putea 

vedea exact suprafața pe care dorește să o concesioneze, dar nu poate primăria să concesioneze trotuarul. 
Domnul Primar îi informează pe cei prezenți că această concesionare este avantajoasă pentru 

primărie întrucât domnul va plăti pentru teren. De asemenea acesta are și posibilitatea să îl cumpere. 
Domnul Mihalache le spune celor prezenți că nu ar avea nicio problemă în a-l cumpăra.  
Domnul Iancu le spune celor prezenți că este de acord chiar și cu vânzarea dar doar a terenului de 

sub clădire nu și terenul ce înconjoară cladirea. 
Domnul Primar le spune celor prezenți că domnul Mihalache doarește concesionarea terenului din 

jurul clădirii și se pot pune clauze în contract care să îl împiedice să îngrădească propietatea concesionată. 
Domnul Melinteanu le spune celor prezenți că pentru mai multe lămuriri ar trebui văzută schița din 

contractul de vânzare-cumpărare dintre FEDERALCOOP si domnul Mihalache. 
Domnul Iancu le spune celor prezenți că ar trebui căutat și în arhiva primăriei și să vedem exact ce 

suprafață apare acolo iar în următoarea ședință a Consiliului Local să pregătim proiectul de hotărâre 
privind concesionarea terenului de sub clădire. 

Presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 
Drept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTA        CONTRASEMNEAZA 
          SECRETARUL COMUNEI 
     MELINTEANU CORNEL           ROTARU OANA 

 
  


