
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  28.06.2018 

 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    
58/2018, unde participa un numar de 12 consilieri din totalul de 13, cit constituie consiliul local. Lipseste 
de la sedinta domnul consilier Cotigă Constantin. 

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 : 12 
- abtineri : 0 

     - voturi impotriva : 0 
 Se aproba procesul verbal din sedinta anaterioara cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi 

impotriva si 0  abtineri. 

  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 
I. Proiecte de hotarari: 
1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. II, anul 2018: 

iniţiator primar Ivan Tudorel; 
2. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului  în suprafata de 276 mp. situaţi în T 31, P 

435 aflat în domeniul privat al comunei Cimpineanca atribuit în baza Legii nr. 15/2003 domnului 
Scutelnicu Valerică: inițiator Ivan Tudorel  

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului  în suprafata de 276 mp. situaţi în T 31, P 
435 aflat în domeniul privat al comunei Cimpineanca atribuit în baza Legii nr. 15/2003 doamnei Codreanu 
Valentina: inițiator Ivan Tudorel 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor compensatii in bani acordate  personalului voluntar 
incadrat in Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Cîmpineanca, judetul Vrancea, pentru 
timpul efectiv de lucru prestat la interventii  precum si pentru celelalte activitati prevazute in programul 
serviciului voluntar: inițiator Ivan Tudorel 

5. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al  
comunei Cîmpineanca a unei suprafeţe de teren neproductiv situată în  T 34, P 519 din comuna 
Cîmpineanca, Judeţul Vrancea: inițiator Ivan Tudorel 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii fundamentarii taxelor speciale: inițiator Ivan 
Tudorel 

II. Diverse 
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 de venituri și cheltuieli pe trim. 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 : 12 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

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

Pct.2 de pe o.z. 2. Proiect de hotarire privind vânzarea directă a terenului  în suprafata de 276 mp. 
situaţi în T 31, P 435 aflat în domeniul privat al comunei Cimpineanca atribuit în baza Legii nr. 15/2003 
domnului Scutelnicu Valerică 



  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 : 12 

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

Pct.3 de pe o.z. 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului  în suprafata de 276 mp. 
situaţi în T 31, P 435 aflat în domeniul privat al comunei Cimpineanca atribuit în baza Legii nr. 15/2003 
doamnei Codreanu Valentina 
 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 - 

Se supune la vot : favorabil 
      - voturi pentru : 12 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

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

Pct.4 de pe o.z. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor compensatii in bani acordate  
personalului voluntar incadrat in Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Cîmpineanca, 
judetul Vrancea, pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii  precum si pentru celelalte activitati 
prevazute in programul serviciului voluntar 

I-a cuvintul presedintele Comisiei economice    –  d-l Iancu Dumitru, care prezinta pct. de 
vedere al acesteia inclus in raportul de avizare  

I-a cuvintul presedintele Comisiei juridice d-l Lepadatu Ionel Costel , care prezinta pct. de vedere al 
acesteia inclus in raportul de avizare  
Se supune la vot : 
      - voturi pentru : 12 

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

Pct.5 de pe o.z. 5. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul bunurilor aparţinând domeniului 
privat al  comunei Cîmpineanca a unei suprafeţe de teren neproductiv situată în  T 34, P 519 din 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 : 12 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

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

Pct.6 de pe o.z. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii fundamentarii taxelor speciale 
  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 : 12 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

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

II. Diverse. 



 Domnul primar ii informeaza pe domnii consilieri despre situatia gazelor si ni sa comunicat faptul 
ca pana la sfarsitul anului vom demara investitia de introducere a gazelor in comuna.  
 Cu privire la drumuri am inceput sa urcamin SICAP si vom trimite contractele de achizitii iar dupa 
aprobarea de la AFIR  vom demara toata procedura de achizitie a lucrarii in sine. 
 Caietul de sarcini va fi intocmit de noi si ii verificam sa vedem daca respecta cantitatile sau nu. La 
3-4 masini de asfalt ii duc si ii cantaresc si le verific concentratia daca este ok. 
 Am demarat si procedura cu achizitia la autoutilitara iar de saptamana viitoare speram sa ajunga. 
 La iluminat asteptam aprobarea de la AFIR Constanta si sa vina la vizita in teren. 
 Nistoroiu Ionel le multumeste consilierilor si celor care au participat la strangerea de fonduri 
pentru baiatul care intre timp a decedat. 
 Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa. 
 Drept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     CONTRASEMNEAZĂ 
                   SECRETARUL COMUNEI  
       NEGOITA ALEXADRU ADRIAN          ROTARU OANA 


