
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi 30.01.2018 

 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    
3/2018, 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  desemnarea persoanei responsabile pentru ținerea Registrului de 

evidență a datoriei  publice a comunei Cîmpineanca, respectiv a Registrului de evidență a garanțiilor 
locale: iniţiator primar Ivan Tudorel; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere nr. 837/26/11.05.2015 pentru 
suprafețele de pajiști aflate în domeniul public al comunei Cîmpineanca: inițiator Ivan Tudorel  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 pentru 
funcțiile publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Cîmpineanca: inițiator 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 2018: inițiator Ivan Tudorel 

II. Diverse. 
1. Raport privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public de 

conducere Rotaru Oana. 

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 desemnarea persoanei responsabile pentru ținerea 

Registrului de evidență a datoriei  publice a comunei Cîmpineanca, respectiv a Registrului de evidență a 
garanțiilor locale 

 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.2 de pe o.z. 2. Proiect de hotarire privind modificarea Contractului de închiriere nr. 

837/26/11.05.2015 pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public 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 

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 Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 

pentru funcțiile publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Cîmpineanca 
 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. 
Pct.4 de pe o.z. 4. Proiect de hotărâre privind 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 2018 

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. Divere. 

1. Raport privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public de 
conducere Rotaru Oana. 
 Domnul Voicu Stefan este multumit de implicarea secretarului comunei in activitatea institutiei si 
considera ca evaluarea trebuie sa fie foarte buna. 
 Domnii consilieri aproba calificativul de evaluare al doamnei secretar Rotaru Oana foarte bine. 
 2. Cererea Spanu Tudorache alocare bani pentru biserica. 
 Domnii consilieri considera ca aceasta cerere trebuie sa fie discutata cand se aproba bugetul local. 
 Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa. 

 Drept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal. 
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