
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  28 august 2018 

 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    
74/2016, 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 abtineri. 

  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 
 I. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Cîmpineanca: iniţiator primar Ivan Tudorel; 
 2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. Compania de Utilităţi 
Publice S.A. Focşani a unor bunuri situate în domeniul public al comunei Cîmpineanca, 
judeţul Vrancea: inițiator Ivan Tudorel  
 3. Proiect de hotărâre privind modificare salariilor de bază pentru functiile de șef 
serviciu voluntar pentru situatii de urgenta, muncitor I, II și șofer din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cîmpineanca si din serviciile publice din subordinea 
Consiliului Local Cîmpineanca începând cu 01.09.2018: inițiator Ivan Tudorel 
 4. Proiect de hotărâre privind reînoirea contractelor de închiriere încheiate între 
Consiliul Local Cîmpineanca şi chiriaşii preluaţi de la R.A.G.C.L. Focsani si celelalte 
contracte care au ca obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al comunei Cîmpineanca, 
judeţul Vrancea inițiator Ivan Tudorel 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cultural –Dansuri populare 
ansamblul ”Cununița” încheiat între Primăria comunei Cîmpineanca și Școala Gimnazială 
”Ioan Cîmpineanu”: inițiator Ivan Tudorel 
 6. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea DGASPC Vrancea cu titlu 
gratuit a imobilului situat în Comuna Cîmpineanca, Județul Vrancea, la adresa Calea 
Odobești nr. 330, T 13, P 597, carte funciară 50912, compus din teren în suprafață de 828 
mp. și construcție în suprafață de 118 mp. având următorale vecinătăți  Drum, Primaria 
Cîmpineanca, Parohia Florești: inițiator Ivan Tudorel 
 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului  în suprafata de 298 mp. 
situaţi în T 31, P 435 aflat în domeniul privat al comunei Cimpineanca atribuit în baza 
Legii nr. 15/2003 domnului Spulber Alexandru Mihăiță: inițiator Ivan Tudorel 
 8. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei având ca obiect o suprafaţă de 
teren situată în T 29, P 422 aflată în proprietatea S.C. EXCLUSIVE PRO ESTATE SRL, 
prin reprezentantul legal, doamna Cristian Alexandra: inițiator Ivan Tudorel 

 9. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul bunurilor aparţinând 
domeniului privat al  comunei Cîmpineanca a unei suprafeţe de teren arabil situată în  T 32, 
P 450 din comuna Cîmpineanca, Judeţul Vrancea 

II. Diverse. 



1. Cererea Mihalache Sandel nr. 5899/08.08.2018  
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 însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei 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. 

Pct.2 de pe o.z. 2. Proiect de hotarire privind darea în administrare către S.C. Compania de 
Utilităţi Publice S.A. Focşani a unor bunuri situate în domeniul public al comunei Cîmpineanca, judeţul 
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 modificare salariilor de bază pentru functiile de șef 
serviciu voluntar pentru situatii de urgenta, muncitor I, II și șofer din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cîmpineanca si din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Cîmpineanca 
începând cu 01.09.2018 

 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 Cotigă Constantin doreste sa stie cati bani iau in mana si cu cat se majoreaza salariile iar 
domnul primar il informeaza cu privire la salariile personalului contractual. 

Domnul Iancu Dumitru doreste sa se faca diferenta intre seful SVSU si muncitori. 
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 reînoirea contractelor de închiriere încheiate între 
Consiliul Local Cîmpineanca şi chiriaşii preluaţi de la R.A.G.C.L. Focsani si celelalte contracte care au ca 
obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al comunei 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 1 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 

 Pct.5 de pe o.z. 5. Proiect de hotărâre privind parteneriatului cultural –Dansuri populare ansamblul 
”Cununița” încheiat între Primăria comunei Cîmpineanca și Școala Gimnazială ”Ioan Cîmpineanu” 

 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 privind darea în administrarea DGASPC Vrancea cu titlu 
gratuit a imobilului situat în Comuna Cîmpineanca, Județul Vrancea, la adresa Calea Odobești nr. 330, T 
13, P 597, carte funciară 50912, compus din teren în suprafață de 828 mp. și construcție în suprafață de 
118 mp. având următorale vecinătăți  Drum, Primaria Cîmpineanca, Parohia Florești 
  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 Cotiga Constantin doreste sa stie cine se va ocupa de intretinerea la cladire daca o dam in 
administrare la DGASPC iar domnul primar ii raspunde ca ei se vor ocupa de tot pe noi nu ne costa nimic. 
 Se supune la vot : 
      - voturi pentru : 12 

- abtineri :  1/ Cotiga Constantin 
- voturi impotriva : 0 

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

 Pct.7 de pe o.z. 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului  în suprafata de 298 mp. 
situaţi în T 31, P 435 aflat în domeniul privat al comunei Cimpineanca atribuit în baza Legii nr. 15/2003 
domnului Spulber Alexandru Mihăiță 
  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 acceptarea donaţiei având ca obiect o suprafaţă de 
teren situată în T 29, P 422 aflată în proprietatea S.C. EXCLUSIVE PRO ESTATE SRL, prin 
reprezentantul legal, doamna Cristian Alexandra 

 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 înscrierea în inventarul bunurilor aparţinând 
domeniului privat al  comunei Cîmpineanca a unei suprafeţe de teren arabil situată în  T 32, P 450 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 : 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 Mihalache Sandel. 

 Domnii consilieri solicita o schita intocmita de o persona autorizata pentru a vedea suprafata pe 
care o solicita si o vor analiza dupa ce domnul Mihalace va incepe o activitate economica. 
 Fodolica Gabriel ii informeaza pe cei prezenti ca au solicitat si cetatenii de la blocuri locuri de 
parcare. 
 Cotiga Constantin considera ca toate masinile de la blocuri ar trebui parcate in spate si nu pe 
soseaua principala. Sa punem semn de oprire interzisa si sa nu mai parcheze masini acolo. 
 2. Cererea domnului Craciun Comnstantin este prezentata de presedintele de sedinta. 
 Domnii consilieri solicita sa i se comunice ca nu este de competenta consiliului local sau a 
primariei sa faca acest demers si ii recomanda sa se adreseze Uniunii scriitorilor si  compozitorilor. 
 Presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 
 Drept pentru care se incheie prezentul proces verbal. 
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