
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  16.03.2017 
 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    
71/2017, 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 proceselor verbale din sedintele anterioare: 
- 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 validarea mandatului de consilier local al domnului Dîrdală 

Vasile în cadrul Consiliului local al comunei Cîmpineanca: iniţiator primar Ivan Tudorel 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 

Cîmpineanca pentru anul 2017: iniţiator primar Ivan Tudorel 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Cîmpineanca, 

județul Vrancea și a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri publice și subvenții pen anul 2016: 
iniţiator primar Ivan Tudorel 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu 
handicap grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2017 : iniţiator primar Ivan Tudorel 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Cîmpineanca 
2014-2020: iniţiator primar Ivan Tudorel 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri aflate în 
proprietatea privată a comunei Cîmpineanca, judeţul Vrancea, pentru construirea de locuinţe  proprietate 
personală în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003: iniţiator primar Ivan Tudorel 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Cîmpineanca, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice de 
interes local: iniţiator 

II. Diverse. 
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. 
Pct.1 de pe o.z. 1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului 

Dîrdală Vasile în cadrul Consiliului local al 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 
Ia cuvintul presedintele Comisiei de validare d-l Poieană Vasile 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. 
 Domnul consilier Dîrdală Vasile depune juramantul de credita, pe care il si semneaza.  



Pct.2 de pe o.z. 2. Proiect de hotarire privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Comunei Cîmpineanca pentru anul 2017 
  Ia cuvintul presedintele Comisiei economice    –  d-l Iancu Dumitru, care prezinta pct. de 
vedere al acesteia inclus in raportul de avizare- favorabil cu un amendament care prevede alocarea sumei 
de 15.000 lei la capitolul culte, pentru sprijinirea bisericilor, suma care va fi alocată : 10.000 lei de la 
capitolul drumuri si 5.000 de lei de la spatii verzi. 

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

Domnul Cotiga Constantin doreste sa fie ajutata si cealalta parohie cu o butelie de gaz necesara pentru 
centrala. 

Voicu Stefan considera ca acesti bani nu sunt suficienti pentru biserici dar este un inceput. As dori sa 
stiu ce implica acest demers pentru cimitir.Ar trebui sa gaseasca pe cineva care sa le faca PUZ-ul la un 
prêt mai avantajos. 

Fodolica Gabriel dorete sa stie daca vecinii si-au dat acceptul pentru cimitir ? 
Dmnul primar ii informeaza pe consileri ca de 10 ani se chinuie cu acest teren si as dori sa ramana aici 

pana obtinem avizele. 
Se supune la vot amendamentul comisiei economice : 
- voturi pentru : 13 
- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 
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 execuției bugetului local al comunei Cîmpineanca, 

județul Vrancea și a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri publice și subvenții pen anul 2016 
  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 : 13 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
Pct.4 de pe o.z. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu 
handicap grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2017 

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 : 13 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
Pct.5 de pe o.z. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei 

Cîmpineanca 2014-2020 
 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 : 13 
- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 
Hotarirea a fost adoptata  cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 



Pct.6 de pe o.z. 6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri aflate 
în proprietatea privată a comunei Cîmpineanca, judeţul Vrancea, pentru construirea de locuinţe  
proprietate personală în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 
  Ia cuvintul presedintele Comisiei economice    –  d-l Iancu Dumitru, care prezinta pct. de 
vedere al acesteia inclus in raportul de avizare – favorabil, cu amendament ca la implinirea unui an sa se 
faca verificari in teren si rapoarte cu situatia din teren. 

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

Cotiga Constantin doreste ca dupa 1 an de la atribuire comisia sa vina sa ne prezinte situatia lucrarilor 
sa nu ne trezim ca e deja constructie acolo. 

Secretara ii informeaza ca amendamentul nu poate face obiectul acestei hotarari. 
Se supune la vot amendamentul comisiei economice : 
 - voturi pentru : 0 
- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 13 
 
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.7 de pe o.z. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Cîmpineanca, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile 
publice de interes local 

 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 : 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. 
 Cotiga Consantin ii informeaza pe consilieri ca pe strada din spatele casei melesunt 2 retele de 
curent iar strada este si asa ingusta, ar trebui desfiintata una din ele pentru ca sunt stalpi vechi din lemn. 
As dori sa gasimn o solutie sa scapam si de chioscul acesta amplasat in fata primariei. 
 Domnul primar il informeaza ca va lua legatura la telekom sa-si mute cablurile. 
 Melinteanu Cornel doreste sa se amplaseze o plancarda (indicator luminos) cu indicarea spre 
monumental istoric Biserica Arhanghelii Mihail si Gavril. 
 Am inceract in toate felurile sa preluam acest chiosc dar nu se poate. 
 Zamfiroiu Dinu este nemultumit ca terenurile de la Obor care au plecat la Odobesti ne sunt taxate 
pentru ele la Odobesti pentru ultimii 5 ani si acolo terenul este mai scump. 
 Fodoloca Gabriel il informeaza ca se confrunta cu aceeasi problema iar acolo lucreaza 15 hectare 
pentru care a renuntat la subventie din cauza birocratiei de la Odobesti. 
 Presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.  
 Drept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA       CONTRASEMNEAZA 
          SECRETARUL COMUNEI 
     CHIRILĂ STEFAN           ROTARU OANA 


