
                   PROCES - VERBAL 
          Incheiat astazi  31.05.2018 

 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    
50/2018, 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  alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Cîmpineanca pe 
o perioadă de 3 luni: iunie-septembrie 2018: iniţiator primar Ivan Tudorel; 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării expertizei tehnice extrajudiciare în construcții 
asupra situațiilor de lucrări de construcții realizate de S.C. ACTIV CONTRUCT SRL la obiectivul de 
investiții „Reabilitarea termică a blocurilor de locuit din Comuna Cîmpineanca, judetul Vrancea”: inițiator 
Ivan Tudorel  

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
64/19.12.2013 privind darea în administrare către S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani a 
bunurilor a imobilelor situate în domeniul public şi privat al comunei Cîmpineanca, judeţul Vrancea”: 
inițiator Ivan Tudorel  
 II. Diverse. 

 1.  Cererea nr. 3564/17.05.2018 a doamnei Codreanu Valentina 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 alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local 
Cîmpineanca pe o perioadă de 3 luni: iunie-septembrie 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 

Domnul consilier Voicu Stefan Maricel il propune pentru urmatoarea perioada pe domnul Negoita 
Adrian. 

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 efectuării expertizei tehnice extrajudiciare 
în construcții asupra situațiilor de lucrări de construcții realizate de S.C. ACTIV CONTRUCT SRL la 
obiectivul de investiții „Reabilitarea termică a blocurilor de locuit din Comuna Cîmpineanca, judetul 
Vrancea” 

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 modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului 
Local nr. 64/19.12.2013 privind darea în administrare către S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. 
Focşani a bunurilor a imobilelor situate în domeniul public şi privat al comunei 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. 

 II. Diverse. 

 1. Cerere nr. 3564/2018 a doamnei Codreanu Valentina cumparare loc casa in zona Tineretului. 
 Președintele de sedinta supune la vot acesta cerere si se aproba cu 13 voturi pentru. 
 Domnul consilier Nistoroiu Ionel le aminteste consilierilor ca la sedinta anterioara a solicitat sa 
stranga fonduri pentru acel baiat bolnav din comuna si toti au fost de acord dar nu a lasat nimeni nici un 
ban. Am lasat lista la caserie cine vrea sa dea sa lasa la fete. 
 Domnii consilieri doresc sa stie ce sa mai facut cu proiectele la iluminat si drumuri. 
 Domnul primar ii informeaza pe consilieri ca la iluminat am depus proiectul si sper ca in 2 luni sa 
demaram procedura. La drumuri am dus proiectul la Constanta si asteptam sa ne avizeze proiectul si apoi 
sa demaram licitatia. 
 Doamna Paraschiv Marinela doreste sa stie daca conducta de apa care sa introdus in zona sa este de 
la primarie sau de la CUP, cine a platit-o ? 
 Domnul primar ii raspunde ca teava nu este platita de primarie si este adusa de cei de la CUP. 
 Domnul Cotiaga Constantin  este nemultumit ca drumul de la Vilcele la Fodolica este inchis cu 
barieră si nu se poate circula pe acolo. Se construieste mult in acea zona si acum camioanele/cifele o iau 
pe terenul unui cetatean pana va inchide si acesta acel teren. In zona mea noi am cedat toti din teren sa 
putem largi drumul. As dori sa-mi spuneti daca stiti cand va incepe lucrarile la drumul judeten din centrul 
comunei. 
 Ivan Tudorel il informeaza ca vom amenaja drumul spre vila Elena. Am verificat la Promilen  si ei 
au iluminatul din reteaua proprie. La Izvoare la fel doar 3 stalpi sunt legati la noi restul fiind legati la 
reteaua lor. Drumul judetean va incepe in toamna. 
 Domnul Iancu Dumitru doreste sa stie ce sa mai facut la proiectul cu gazele iar domnul primar il 
informeaza ca abia acum a fost deblocata legislatia cu privire la concesionarea serviciilor de gaze si 
asteptam sa se publice in monitorul oficial. 
 Doamna Paraschiv Marinela doreste sa stie daca mai au voie cetatenii sa depuna moluz in zona sa 
pentru ca inca mai trec masini spre raul Milcov iar domnul primar o informeaza ca nu au voie sa depuna 
moluz acolo si sa anunte conducerea primariei daca mai vede masini in acea zona. 
 Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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