
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi 25.10 .2018 

 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    
108/2018, unde participa un numar de 12 consilieri din totalul de 13, cit constituie consiliul local . 
Lipseste de la sedinta domnul Cotiga 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 abtinere. 

  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 
 I. Proiecte de hotarari 

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Cîmpineanca: iniţiator primar Ivan Tudorel; 

 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 
40/28.08.2018 privind darea în administrare către S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani a 
bunurilor a imobilelor situate în domeniul public al comunei Cîmpineanca, judeţul Vrancea: inițiator Ivan 
Tudorel  

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV, 
anul 2018: inițiator Ivan Tudorel 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Cîmpineanca, județul 
Vrancea și a bugetului  instituțiilor publice finanțate din venituri publice și subvenții pe trim. III al anului 
2018: inițiator Ivan Tudorel 

 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele si 
utilajele care fac parte din parcul auto al comunei Cimpineanca incepând cu luna noiembrie 2018 

II Diverse. 

Se supune la vot ordinea de zi : 

- voturi pentru :  12 
- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

 Se aproba ordinea de zi cu un numar de   12  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 : 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 modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
local nr. 40/28.08.2018 privind darea în administrare către S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. 
Focşani a bunurilor a imobilelor 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 : 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 rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli 
pe trimestrul IV, 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 : 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 aprobarea execuției bugetului local al comunei 
Cîmpineanca, județul Vrancea și a bugetului  instituțiilor publice finanțate din venituri publice și subvenții 
pe trim. III 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 : 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 stabilirea consumului lunar de combustibil pentru 
autoturismele si utilajele care fac parte din parcul auto al comunei Cimpineanca incepând cu luna 
noiembrie 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 : 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. 

 Cererea domnului Nistoroiu Ionel prin care solicit amplasarea de marcaje pietonale la toate statiile 
de microbuz si solicita sa se faca demersuri la Consiliul Judetean in acest sens pentru drumul judetean. 
 Negoita Adrian solicita instalarea de semene si pe drumul comunal. 
 Viceprimarul se va ocupa de adresa catre Consiliul Judetean pentru trecerile de pietoni. 
 Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa. 
 Drept pentru care sa incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     CONTRASEMNEAZĂ 
                  SECRETARUL COMUNEI  
     NISTOROIU IONEL         ROTARU OANA 


