
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  26.04.2018 

 
 În sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    
41/2018, 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: 
 I. Proiecte de hotarari: 
1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II, anul 

2018: iniţiator primar Ivan Tudorel; 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Cîmpineanca, judeţul  

Vrancea  şi a bugetului instituţiilor publice finanţate  din venituri publice şi subvenţii pe  anul 2017 : 
iniţiator primar Ivan Tudorel; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Cîmpineanca, judeţul  
Vrancea  şi a bugetului instituţiilor publice finanţate  din venituri publice şi subvenţii pe  trimestrul I al 
anului 2018: inițiator Ivan Tudorel  

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe 
anul 2018 : inițiator Ivan Tudorel 

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului  în suprafata de 308 mp. situaţi în T 31, P 
435 aflat în domeniul privat al comunei Cimpineanca atribuit în baza Legii nr. 15/2003 domnului Lazăr 
Florin : inițiator Ivan Tudorel 

6. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 
200 mp situați în T 32, P 450  atribuit d-lui Fagu Victor : inițiator Ivan Tudorel 

7. Proiect de hotărâre privind  schimbarea destinatiei apartamentului nr. 1B situat pe Calea Odobești 
nr.321 inventariat în domeniul privat al UAT Comuna Cîmpineanca în cabinet medical: inițiator Ivan 
Tudorel 

8. Proiect de hotărâre privind  înscrierea în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al  
comunei Cîmpineanca a două suprafeţe de teren arail situate în  T 31, P 435din comuna Cîmpineanca, 
Judeţul Vrancea: inițiator Ivan Tudorel 

9. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
comunei Cîmpineanca: inițiator Ivan Tudorel 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei a 
terenului în suprafaţă de 273 mp. situaţi în T 31, P 435 - Lot 6 domnului Bratu Viorel Mirel  pentru 
construirea unei locuinte în baza Legii nr. 15/2003 : inițiator Ivan Tudorel 

11. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei  Cîmpineanca, 
judeţul Vrancea domnului Petre Abeaboeru  : inițiator Ivan Tudorel 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei  Cîmpineanca, 
judeţul Vrancea doamnei Dumitru Maria: inițiator Ivan Tudorel 

II. Diverse. 
 
1.  Cererea nr. 1583/05.03.2018 a domnului Scutelnicu Sandu privind cumpararea terenului situat in 

cartierul Tineretului. 
2.  Cererea nr. 2872/19.04.2018 a domnului Lemnaru Vasilică cumpărare t eren concesionat. 
 

 



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 rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 

trimestrul II, 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.2 de pe o.z. 2. Proiect de hotarire privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei 
Cîmpineanca, judeţul  Vrancea  şi a bugetului instituţiilor publice finanţate  din venituri publice şi 
subvenţii 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 
Hotărârea 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 aprobarea execuţiei bugetului local al comunei 
Cîmpineanca, judeţul  Vrancea  şi a bugetului instituţiilor publice finanţate  din venituri publice şi 
subvenţii pe  trimestrul I al anului 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. 

Pct.4 de pe o.z. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a 
taxelor speciale, 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 

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 vânzarea directă a terenului  în suprafata de 308 mp. 

situaţi în T 31, P 435 aflat în domeniul privat al comunei Cimpineanca atribuit în baza Legii nr. 15/2003 
domnului Lazăr Florin 

 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.6 de pe o.z. 6. Proiect de hotărâre retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în 

suprafaţă de 200 mp situați în T 32, P 450  atribuit d-lui Fagu Victor  
  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.7 de pe o.z. 7. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinatiei apartamentului nr. 1B situat 
pe Calea Odobești nr.321 inventariat în domeniul privat al UAT Comuna Cîmpineanca în cabinet medical 
 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.8 de pe o.z. 8. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul bunurilor aparţinând domeniului 

privat al  comunei Cîmpineanca a două suprafeţe de teren arail situate în  T 31, P 435din comuna 
Cîmpineanca, Judeţul 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.9 de pe o.z. 9. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al 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.10 de pe o.z. 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei 

construcţiei a terenului în suprafaţă de 273 mp. situaţi în T 31, P 435 - Lot 6 domnului Bratu Viorel Mirel  
pentru construirea unei locuinte în baza Legii nr. 15/2003 
  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.11 de pe o.z. 11. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei  

Cîmpineanca, judeţul Vrancea domnului Petre Abeaboeru   
  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 trece la votul secret : 
      - voturi pentru : 11 

- abtineri :  1 
- vot nul :1 
- voturi impotriva : 0 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 1 abtinere si un 

vot nul. 
Pct.12 de pe o.z. 12. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei  

Cîmpineanca, judeţul Vrancea doamnei Dumitriu Maria   
  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 trece la votul secret  : 
      - voturi pentru : 12 

- abtineri :  1 
- voturi impotriva : 0 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 

II. Diverse. 
1.  Cererea nr. 1583/05.03.2018 a domnului Scutelnicu Sandu privind cumpararea terenului situat in 

cartierul Tineretului. 
 Se aproba cu unanimitate de voturi. 
 2.  Cererea nr. 2872/19.04.2018 a domnului Lemnaru Vasilică cumpărare teren concesionat. 
  Se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Domnul Cotigă Constantin solicita identificarea unei solutii pentru vopsirea parcurilor. Ce facem 
cu drumul privat de la Promilen. Acestia cand au avut nevoie de noi i-am ajutat si li sad at acces iar acum 
au pus bariera si numai putem trece pe acolo. Sa le sistam iluminatul public in acea zona si accesul la 
alimentarea cu apa care este din coloana introdusa de mine.Se construieste mult acolo si toate utilajele trec 
pe la mine prin zona pentru ca nu pot intra de bariera lor. 
 Voicu Stefan ii rog ape consilieri sa ia atitudine atunci cand vor veni la noi pentru aprobari, sa le 
impunem sin oi conditii. 
 Ivan Tudorel ii solicita domnului viceprimar sa le tremita adresa ca le sistam iluminatul public 
daca nu vor lasa drumul liber. 
 Presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 
 Drept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ 
          SECRETARUL COMUNEI 
        FODOLICĂ GABRIEL               ROTARU OANA 


