
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  15 februarie 2018 

 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    
8/2018, 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. : 
1. Proiect de hotărâre privind  rambursarea anticipată a creditului contractat de UATComuna 

Cîmpineanca de la CEC Bank S.A. prin contractul de credit nr. RQ11110840513315/16.11.2011 încheiat 
la data de 16.11.2011: iniţiator primar Ivan Tudorel; 

2. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu 
handicap grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2018: inițiator Ivan Tudorel  

3. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Îmbunătățirea siguranței publice prin 
modernizarea rețelelor de iluminat public cu eficiență energetică ridicată, prin tehnologii noi LED în 
comuna Cimpineanca, județul Vrancea”: inițiator Ivan Tudorel 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investitii „Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea rețelelor de iluminat 
public cu eficiență energetică ridicată, prin tehnologii noi LED în comuna Cimpineanca, județul Vrancea” 

          Masura 19 – LEADER - Submasura 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul 
strategiei de dezvoltare locala, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 

          Masura M5/6B - „IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE BAZA SI A SERVICIILOR, 
CONSERVAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONULUI LOCAL”, a Asociației Grupului de Acțiune 
Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea : inițiator Ivan Tudorel 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018: inițiator 
Ivan Tudorel 

6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului LocalCîmpineanca pe o 
perioadă de 3 luni: martie-mai: inițiator Ivan Tudorel 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sistemului de plată a impozitelor și taxelor locale cu cardul 
bancar, prin intermediul mijloacelor electronice: inițiator Ivan Tudorel 

II. Diverse. 
1. Raportul de activitate al primarului Comunei Cimpineanca. 
2. Raportul privind gestionarea bunurilor intocmit de către primarului Comunei Cimpineanca. 
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 hotarare privind rambursarea anticipată a creditului contractat de 
UATComuna Cîmpineanca de la CEC Bank S.A. prin contractul de credit nr. 
RQ11110840513315/16.11.2011 încheiat la data de 16.11.2011 

 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 aprobarea numărului de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2018 
  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 implementarea proiectului „Îmbunătățirea siguranței 
publice prin modernizarea rețelelor de iluminat public cu eficiență energetică ridicată, prin tehnologii noi 
LED în comuna Cimpineanca, județul Vrancea”:  

 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 Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii „Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea rețelelor de 
iluminat public cu eficiență energetică ridicată, prin tehnologii noi LED în comuna Cimpineanca, județul 
Vrancea” 

          Masura 19 – LEADER - Submasura 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul 
strategiei de dezvoltare locala, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 

          Masura M5/6B - „IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE BAZA SI A 
SERVICIILOR, CONSERVAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONULUI LOCAL”, a Asociației 
Grupului de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea 

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.5 de pe o.z. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe 
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 

Domnul Nistoroiu Ionel afirma ca anul trecut sa alocat la biserici suma de 15 mii lei care sa impartit  
iar anul asta cate 10 mii la fiecare este suficient. Trebuie sa le acordam putin sprijin si la sport. Echipa de 
fotbal este inscrisa  si are toate actele infiintarii. 

Voicu Stefan ii informeaza pe consilieri ca se doreste achizitionarea de echipament si ce mai au 
nevoie. 



Cotiga Constantin doreste sa stie unde este echipamentul vechi, cumparat pentru echipa. Pentru ce 
anume se aloca acesti bani la ecipa de fotbal. La biserici suma de 10.000 lei sa fie suma totala alocata anul 
acesta, sa nu mai vina sa ceara alti bani. Mai sunt necesare fonduri pentru PUG ? 

Domnul Fodolica Gabriel ii informeaza pe cei prezenti ca pana acum echipa a functionat doar din 
sponsorizari si considera ca este un lucru foarte bun sa li se aloce si lor o suma de bani. 

Iancu Dumitru considera ca este necesara suma la biserica si trebuie lasata asa. Ar trebui sa punem 
geamuri la scoala din Petroasa sa nu mai intre nimeni inauntru. 

 Domnul primar ii informeaza pe consilieri ca avem echipa de fotbal la nivelul comunei  si alocam 
aceasta suma de bani pentru echipament, mingii si o cazare in cazul in care ajungem in finala. La biserici 
se aloca fonduri pentru schimbatul tablei la acoperis, refacut gardul. La biserica din centru au cumparat 
terenul pentru continuarea cimitirului cu banii lor. Au venit cu solicitare scrisa  si cat au cerut le-am alocat 
iar ei vor veni cu justificari. La PUG mai sunt avizele de la cultura si drumuri unde trebuie sa mai alocan 
niste fonduri pentru ca in situatia in care ne trebuie vre-un ban nu putem plati daca nu avem alocate 
fonduri in buget pentru aceasta destinatie. Am trimis adresa la Ministerul Agriculturii sa cerem 
modificarea legislatiei pentru ca toate constructiile din extravilan pe exploatatii agricole nu pot fi atrase in 
intravilan si nu mi se pare normal ca din 169 de hectare sa-ti ramana enclava in intravilan 10 ha pentru ca 
este emisa autorizatie pentru exploatatie agricola. O sa trebuiasca modificata toata documentatia. Sa 
vedem ce facem cu Ilinoiu si cu Ciubotaru care sunt in centrul comunei iar ei figureaza pe extravilan. Cu 
privirela alocarea de fonduri la scoli considr ca atunci cand le vom gasi o utilitate sa facem un proiect 
atunci vom aloca fonduri. 

Dmnul primar ii informeaza pe consilieri ca este necesar sa adoptam un amendament la proiectul de 
hotarare initial in vederea alocarii sumei de 272.000 lei la drumuri pentru a achita sumele pentru studiul de 
fezabilitate, proiectul tehnic, consultanta. 

Se supune la vot amendamentul: 

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

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 alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local 
Cîmpineanca pe o perioadă de 3 luni: martie-mai 

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. Il propunem pe domnul Fodolica Gabriel. 
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 sistemului de plată a impozitelor și taxelor locale 
cu cardul bancar, prin intermediul mijloacelor electronice 

 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. 

 1. Se prezinta de activitate al primarului Comunei Cimpineanca. 



 2. Se prezinta raportul privind gestionarea bunurilor intocmit de către primarului Comunei 

Cimpineanca. 

3. Se prezinta rapoartele de activitate ale consilierilor localicare le-au depus. 

Domnul Cotiga Constantin doreste sa stie ce bani mai raman la dezvoltare daca se achita 
imprumutul. Ce vom face cu asfaltul pe strazile unde nu avem canalizarea, vor sparge asfaltul? Ei ar fi 
trebuit sa bage canalul pe strada M. Eminescu pentru ca sunt multe case construite acolo. Zona aceea este 
in dezvoltare. 

Domnul primar ii informeaza pe consilieri ca nu se intervine la asfalt daca se toarna. Mai intai se 
introduce apa si canalul si apoi turnam asfaltul, vom incepe lucrarile de asfaltare pe strazile unde avem 
utilitatile introduse. Strazile sun prevazute cu acostament si am alocat o suma de bani sa sa bagam un 
compactor pentru ca dupa zapada asta vor arata foarte urat si nu le putem lasa chiar asa. Am prins suma de 
43.000 de lei. Nu mai putem interveni pe strazile pentru care am semnat contractul de finantare dar o sa 
vedem cum facem sa intocmesc o nota justificativa pentru ca dureaza pana se va realiza investitia si vom 
atasa poze cu gropile si cu sesizarile cetatenilor speram sa nu avem probleme. Trebuie sa facem si revizia 
la buldoexcavator unde ne costa in jur de 10.000 lei. 

Domnul Lepadatu Ionel doreste sa stie daca apa de la CUP este potabila? 
Domnul primar il informeaza ca apa are toate avizele, calitatea ei se verifica periodic. Drumul 

Judetean DJ205 S este in faza de licitatie si are ca si tronsoane –calea ferata de la vinexport- str. Vlad 
Tepes- stanga la politie- merge in dreapta spre Olteni- Virtescoiu. Eu stiu ca vor face si santurile si 
podetele dar nu am putu discuta cu cel care a intocmit documentatia sa am un raspuns oficial. Pe 5 
drumuri s-au depus un numar de 30 de oferte si le da voie legea sa vina cu o reducere a pretului pana la 
65% din valoarea proiectului pentru care sper sa faca si lucrarea de calitate dar vor avea o problema cu 
mine daca nu vor face treaba buna. 

Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa. 
Drept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 
 
 PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ      CONTRASEMNEAZA 
       SECRETARUL COMUNEI CIMPINEANCA 
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