
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi 23 februarie 2017 
 
 In sedinta  ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    
57/2017, unde participa un numar de 13 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 proceselor verbale din sedințele anterioare: 
- voturi pentru : 13 
- abtineri : 0 

     - voturi impotriva : 0 
 Se aproba procesulele verbale din sedintele anaterioara cu un numar de 13 voturi pentru, 0 
voturi impotriva si 0 abtineri. 
  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 

1. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinatiei spațiu comercial inventariat în domeniul privat al 
UAT Comuna Cîmpineanca în apartament: iniţiator primar Ivan Tudorel 

2. Proiect de hotărâre privind  MODIFICAREA H.C.L. NR. 61 DIN 12.10.2016 PRIVIND 
APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE  PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII, PRIN 
PNDR 2014-2020, SUBMASURA 7.2 -  INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII DE BAZĂ LA SCARĂ MICĂ ,, REFACERE ȘI MODERNIZARE DRUMURI 
DE INTERES LOCAL ÎN COM. CÎMPINEANCA, JUD. VRANCEA” iniţiator primar Ivan Tudorel 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţa al Consiliului Local Cîmpineanca pe o 
perioada de 3 luni: martie-mai: iniţiator primar Ivan Tudorel 

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului  de lucrări  de interes local  ce  se vor realiza pe 
raza comunei  Cîmpineanca de către  una din persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de 
ajutor social  conform  Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2017: iniţiator primar 
Ivan Tudorel 

II. Diverse. 
1. Raportul de activitate al primarului Comunei Cimpineanca. 
2. Raportul privind gestionarea bunurilor 
3. Rapoartele de activitate ale consilierilor locali. 
Se supune la vot ordinea de zi : 
- voturi pentru : 13 
- abtineri : 0 
- voturi impotriva 0 

 Se aproba ordinea de zi cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
Pct.1 de pe o.z. 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinatiei spațiu comercial inventariat în 

domeniul privat al UAT Comuna Cîmpineanca în apartament 
Ia cuvântul presedintele Comisiei economice    –  d-l Iancu Dumitru, care prezinta pct. de vedere al 

acesteia inclus in raportul de avizare – favorabil 
Ia cuvântul 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 :13 
- abtineri : 0 
- voturi impotriva :0 
Voicu Stefan ar dori ca pana la paste sa se rezolve aceasta problema si sa se mute sediul politiei acolo. 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
Pct.2 de pe o.z. 2. Proiect de hotărâre privind  MODIFICAREA H.C.L. NR. 61 DIN 12.10.2016 

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE  PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII, 



PRIN PNDR 2014-2020, SUBMASURA 7.2 -  INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII DE BAZĂ LA SCARĂ MICĂ ,, REFACERE ȘI MODERNIZARE DRUMURI 
DE INTERES LOCAL ÎN COM. CÎMPINEANCA, JUD. VRANCEA” 

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

Ia cuvântul 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 :13 

- abtineri : 0 
- voturi impotriva :0 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 

Pct.3 de pe o.z. 3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţa al Consiliului Local 
Cîmpineanca pe o perioada de 3 luni: martie-mai: iniţiator primar Ivan Tudorel 
Ia cuvântul presedintele Comisiei economice    –  d-l Iancu Dumitru, care prezinta pct. de vedere al 

acesteia inclus in raportul de avizare- favorabil 
Ia cuvântul 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 :13 
- abtineri : 0 
- voturi impotriva : 0 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri 

4. Pct.4 de pe o.z. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului  de lucrări  de interes 
local  ce  se vor realiza pe raza comunei  Cîmpineanca de către  una din persoanele majore apte de muncă 
din familia beneficiară de ajutor social  conform  Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru 
anul 2017 

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

Ia cuvântul 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 :13 

- abtineri : 0 
- voturi impotriva :0 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru,0 voturi impotriva si 0 abtineri 

 II. Diverse. 
 Iancu Dumitru doreste sa stie cine se ocupa de sterilizarea cainilor de la Pietroasa. 
 Cotiga Constantin doreste sa stie cine lucreaza in scoala I-IV Centru ca sunt mereu masini oprite 
acolo iar secretara il informeaza ca in urma cadastrarii generale primaria a pus la dispozitia celui care 
efectueaza masuratori un spatiu pentru a consulta cetatenii si a intocmi documentatiile pentru cartile 
funciare pe sectoarele preluate de la OCPI. 
 Presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 
 Drept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal. 
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