
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi 27.04.2017 
 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    
80/2017, 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 procesului verbal din sedinta anterioara: 
- voturi pentru : 13 
- abtineri : 0 

     - voturi impotriva : 0 
 Se aproba procesul verbal din sedinta anaterioara cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi 
impotriva si  0 abtinere. 
  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 

 I. Proiecte de hotarari: 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1009/23.02.2009 a 

imobilului reprezentând Lotul nr. 3 (3, 3a si 3b) în suprafaţă de 138 mp. situat în T 6, P 346 Comuna 
Cîmpineanca încheiat cu Diaconu Ion: iniţiator primar Ivan Tudorel 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Cîmpineanca, 
județul Vrancea și a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri publice și subvenții pe trim. I anul 
2017: iniţiator primar Ivan Tudorel 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 
speciale, pe anul 2017: iniţiator primar Ivan Tudorel 

4. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în Comuna Cîmpineanca,  
pentru persoanele care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate: iniţiator primar Ivan Tudorel 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al  comunei 
Cîmpineanca a suprafeţei de  3,68 ha situați în T.32 P.500  în vederea scoaterii din circuitul agricol și a 
lotizării acesteia: iniţiator primar Ivan Tudorel 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării loturilor atribuite în baza Legii nr,. 
15/2003 solicitanților Ivan Maria si Leafu Valentina: iniţiator primar Ivan Tudorel 

 
II. Diverse. 

1. Cerere Dumitrascu Vasile, Dinu Tudorita Lenuta concesionare teren inregistrata sub nr. 
2581/2017 

2. Cerere Ciobotaru Costina acordare ajutor urgenta inregistrata sub nr. 2489/2017 
Domnul primar doreste retragerea de pe ordinea de zi a proiectului  nr. 4 privind instituirea taxei 

special motivate de faptul ca trebuie pus la punct toate detaliile tehnice cu privire la incasarea acestei taxe. 
 

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 hotarare privind modificarea Contractului de concesiune nr. 

1009/23.02.2009 a imobilului reprezentând Lotul nr. 3 (3, 3a si 3b) în suprafaţă de 138 mp. situat în T 6, P 
346 Comuna Cîmpineanca încheiat cu Diaconu Ion 

 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 ____ abtineri. 
Pct.2 de pe o.z. 2. Proiect de hotarire privind aprobarea execuției bugetului local al comunei 

Cîmpineanca, județul Vrancea și a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri publice și subvenții 
pe trim. I 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.3 de pe o.z. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a 
taxelor speciale, pe 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al  

comunei Cîmpineanca a suprafeţei de  3,68 ha situați în T.32 P.500  în vederea scoaterii din circuitul 
agricol și a lotizării acesteia 

 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 ii informeaza pe cei prezenti ca la invitat pe domnul Spulber la primarie si ar fi dorit sa 
se lotizeze o suprafata mai mica si i-am comunicat ca eu nu fac cheltuieli de trei ori pentru o singura 
suprafata. Va intelege acest aspect. 

Domnul consilier Cotiga Constantin doreste sa stie care mai este stadiul lucrariklor pentru PUG, care 
mai este stadiul proiectului de drumuri si cel de la gaze. 

Domnul primar ii raspunde ca am mai obtinut niste avize de la Apele Romane, OSPA ne trebuie 
studiul pedologic si de la drumurile nationale ne mai trebuie aviz. Avizul pentru gaze l-am trimnis la 
Ministerul Economiei pentru executie lucrari. Pentru proiectul de la drumuri l-am depus la AFIR si 
asteptam raspuns. La fel si pentru sediul primariei dar cred ca nu avem sanse in prima etapa pentru ca 
prioritare sunt apa canal, drumurile, scolile si apoi restul. La noi apa si canalul transa a doua este in 
procedura de licitatie. 

Domnul Fodolica Gabriel doreste sa stie in situatia in care se lotizeaza ce vom face cu Spulber, avem 
de unde sa ii dam teren in compensare ?Acesti ciobani se duc cu animalele pe terenurile parloage si nu 
este in regula. Am gasit un baiat cu 70 de animale prin comuna  fara sa spuna la nimeni. 

Domnul prmar ii informeaza pe consilieri ca se vor rezolva aceste aspecte . O sa iau legatura si cu 
Gitlan sa-si ia gunoiul din curte. 

Fodolica Gabriel doreste sa se initieze un proiect de hotarare ca ciobanii sa pasuneze doar acolo unde 
au contract si intr-o anumita perioada iar domnul primar il informeaza ca aceste aspecte ei le au 
mentionate in contract. 

Ivan Tudorel ii informeaza pe consilieri ca ia luat la intrebari pe ciobani ce cauta cu animalele in camp 
la sfarsitul lunii martie iar acestia au spus ca le-au scos la plimbare. 

Voicu Stefan doreste sa stie daca sa discutat la OCPI si la DADR iar daca sunt acestia de acord sau nu 
iar domnul primar il informeaza ca da. 
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 modificarea repartizării loturilor atribuite în baza Legii nr,. 
15/2003 solicitanților Ivan Maria si Leafu Valentina 
  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. 
 II. Diverse. 

1. Cerere Dumitrascu Vasile, Dinu Tudorita Lenuta concesionare teren inregistrata sub nr. 
2581/2017. 

Domnul primar ii informeaza pe consilieri ca terenul solicitat de acestia are categoria de pasune si se 
atribuie crescatorilor de animele. 

Fodolica Gabriel ii informeaza ca noi nu putem face o ilegalitate . 
Ivan Tudorel ii informeaza pe domnii Dutrascu ca ii va ajuta ata cat legislatia ii va permite fara a 

comite vre-o ilegalitate. Nu trebuia sa faceti nimic acolo, nici macar un gard. 
2. Cerere Ciubotaru Costina. 

Domnul viceprimar ii informeaza pe consilieri ca acestia au un venit insumat de 3.000 de lei si nu 
este nici foarte grav. 

Domnul Cotiga Constantin ii informeaza pe consilieri ca acestia au 10 loturi de teren la vanzare si au 
cu ce sa-si reface camerele distruse de incendiu. 

3. Cererea lui Mihalache Sandel  
Domnul Iancu Dumitru este de acord cu vanzarea acestui teren in limita de 1 metru de la caldire. 
Presedintele de sedinta supune la vot avizul de principiu in vederea vanzarii acestuia si se aproba cu 

13 voturi pentru. 
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa. 
Drept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA    CONTRASEMNEAZA  

                 SECRETARUL COMUNEI 
          CHIRILĂ ȘTEFAN          ROTARU OANA 


