
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  29 martie 2018 

 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    
22/2018, 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  transformarea postului de consilier, clasa I, gradul profesional debutant 

de la Compartimentul contabilitate impozite şi taxe în postul de consilier clasa I gradul profesional 
asistent: iniţiator primar Ivan Tudorel; 

2. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/28.11.2017 pentru 
acordarea  Diplomelor de longevitate și fidelitate care constau într-un premiu anual în valoare de 200 lei, 
persoanelor cu domiciliul în Comuna Cîmpineanca: inițiator Ivan Tudorel  

II. Diverse. 
1. Prezentarea Deciziei Camerei de Conturi Vrancea nr. 3/2018. 
2.  Cererea nr. 1583/05.03.2018 a domnului Lazăr Florin privind cumpararea terenului situat in 

cartierul Tineretului. 
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 transformarea postului de consilier, clasa I, gradul 
profesional debutant de la Compartimentul contabilitate impozite şi taxe în postul de consilier clasa I 
gradul profesional asistent 

 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 completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
73/28.11.2017 pentru acordarea  Diplomelor de longevitate și fidelitate care constau într-un premiu anual 
în valoare de 200 lei, persoanelor cu domiciliul în Comuna 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. 

II. Diverse. 

Cotigă Constantin doreste sa stie care mai este stadiul la proiectul cu drumurile. 
Domnul primar ii informeaza pe consilieri că  avem proiectul la verificatorul de proiect iar luni 

urmeaza sa il ducem la Constanta iar apoi il vom incarca pe ANAP. Speram sa nu avem contestatii si sa 
dam drumul cat mai repede la lucrari. Am semnat finantarea si urmeaza sa organizam licitatia si la PNDL. 
La iluminat asteptam avizul de la Drumurile nationale si ni sa promis ca o sa ne dea avizul in aceasta 
saptamana sa demaram pana in iulie si aceast proiect. La PUG mai avem cateva avize si o sa il finalizam si 
pe acesta. A venit pentru aviz o doamna de la cultura de la Iasi care nu ne da aviz pana nu achitam aceasta 
documentatie. Ni sa promis ca intr-o luna ne da avizul si mai ramane SGA, mediul si ANIF. De asemenea 
la proiectul cu gazele am primit informatii ca intr-o luna vor da drumul la licitatii. Momentan este blocat 
la nivel de tara si pana la finalul lunii martie vor modifica legea achizitiilor. 

1. Presedintele de sedinta prezinta Decizia Camerei de Conturi Vrancea nr. 3/2018. 
2. Cererea domnului Lazar Florin se aproba cu 13 voturi pentru. 
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa. 
Drept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal. 
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