
           
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  29.11.2018 

 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    
126/2018, unde participa un numar de 10 consilieri din totalul de 13, cit constituie consiliul local. Lipseste 
domnii Cotigă Constantin, Poieană Vasile si doamna Patrascu Camelia. 
 La sedinta participa, in calitate de invitati domnii Nedelcu Florin si Serban Alin din partea PNL 
Vrancea. 

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 : 10 
- abtineri : 0 

     - voturi impotriva : 0 
 Se aproba procesul verbal din sedinta anaterioara cu un numar de 10 voturi pentru, 0 voturi 

impotriva si 0 abtineri. 
  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 

 I. Proiecte de hotarari: 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţa al Consiliului Local Cîmpineanca pe 

o perioada de 3 luni: decembrie-februarie 2018: iniţiator primar Ivan Tudorel; 
2. Proiect de hotărâre privind  constatarea încetarii  de drept înaintea expirarii duratei normale a 

mandatului de consilier local al d-lui Cotigă Constantin, ca urmare a demisiei acestuia si declararea 
locului de consilier local vacant: inițiator Ivan Tudorel  

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în funcţie al doamnei Găină 
Mihaela-Alina în cadrul Consiliului local al comunei Cîmpineanca : inițiator Ivan Tudorel 

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Statutului  Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, 
”ASOCIAȚIA METROPOLITAN TRANS” : inițiator Ivan Tudorel 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. IV, anul 2018: 
inițiator Ivan Tudorel 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 7/15.02.2018 
pentru aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de 
indemnizaţii pentru anul 2018: inițiator Ivan Tudorel 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice la faza de proiectare – 
Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Modernizarea drumuri de interes local-strazi în 
comuna Cîmpineancal, jud  Vrancea” : inițiator Ivan Tudorel 

II. Diverse 

Se supune la vot ordinea de zi : 
- voturi pentru : 10 
- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

 Se aproba ordinea de zi cu un numar de 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
Pct.1 de pe o.z. 1. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de sedinţa al Consiliului Local 

Cîmpineanca pe o perioada de 3 luni: decembrie-februarie 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 : 10 
- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

 Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 



Pct.2 de pe o.z. 2. Proiect de hotarire privind constatarea încetarii de drept înaintea expirarii 
duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Cotigă Constantin, ca urmare a demisiei acestuia si 
declararea locului de consilier local vacant 

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 : 10 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 

Pct.3 de pe o.z. 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în funcţie al 
doamnei Găină Mihaela-Alina în cadrul Consiliului local al comunei Cîmpineanca 

Comisia de validare a dat aviz favorabil pentru validarea doamnei Gaina Mihaela. 
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 : 9 
- abtineri :  1/ Lepădatu Ionel- rudă de gradul I 
- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 9 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 1 abtinere. 
 Doamna Gaina Mihaela depune juramantul de credintă. 

Pct.4 de pe o.z. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului  Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse 
regulate, ”ASOCIAȚIA METROPOLITAN TRANS” 
 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 primar ii informeaza pe cei prezenti ca din 15.06.2019 vom funcționa cu trasport local de la 
Focsani, pe acelasi calapod peste tot. Vom avea minibuze in comuna. 
Se supune la vot : 
      - voturi pentru : 11 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
Pct.5 de pe o.z. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. 

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 

Doamna secretar ii informez ape domnii consilieri ca prin adresa VNG-REG/40235/28.11.2018 ni sa 
alocat suma de 24 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA  pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor. Se prezinta referatul consilierului superior de 
la compartimentul de contabilitate. 
Se supune la vot proiectul in forma initială : 
      - voturi pentru : 11 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

Se supune la vot completarea proiectului de hotarare : 
      - voturi pentru : 11 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 
 



Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
Pct.6 de pe o.z. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
7/15.02.2018 pentru aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a 
numărului de indemnizaţii pentru 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 

Domnul primar ii informeaza pe cei prezenti ca banii se asigura din bugetul de stat,respectiv de la 
DGFP Vrancea. 
Se supune la vot : 
      - voturi pentru : 11 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
 Pct.7 de pe o.z. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice la faza 
de proiectare – Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Modernizarea drumuri de interes 
local-strazi în comuna Cîmpineancal, jud  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 

Domnul primar ii informeaza pe cei prezenti că avem 2 proiecte semnate pe AFIR  si unul pe PNDL, 
pentru care avem contracte de finantare semnate. Urmeaza sa incepem lucrarile in primavara. Am inceput 
lucrarile la canalizare. 
 Se supune la vot : 
      - voturi pentru : 11 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

 Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru,0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
 Ivan Tudorel ii informeaza pe cei prezenti ca avem semnat contractul pentru iluminat iar cand 
primim avizul o sa si incepem lucrarile. De asemeni se deruleaza si proiectul de reabilitare a drumului de 
pe DJ 205 S  care vine printre vii, doctorul Soare si iese pe strada Vlad Tepes. Ce este de asfaltat va fi ras 
si se va turna strat de 6 cm, se vor ridica gurile de canal, se vor turna podetele si santurile, fara trotuare. La 
scoala va disparea acel podet si vom face altul. 
 II. Diverse. 
 Ivan Tudorel le spune domnilor consilieri că pe data de 01 decembrie vom participa incepand cu 
orele 16.00 in Piata Unirii din Focsani la manifestarile dedicate zile de 01 decembrie. Pentru PUG nu 
avem suficient spatiu verde. Avem teren neproductiv  pe malul raului Milcov  si am facut demersuri la 
SGA sa vedem daca ne dau aviz pentru a le atribui destinatia de spatiu verde. 
 Presedintele de sedinta declara lucrarile de sedinta inchise. 
 Drept pentru care sa incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          CONTRASEMNEAZĂ 
         SECRETARUL COMUNEI CÎMPINEANCA 
      NISTOROIU IONEL      ROTARU OANA 


