
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  28.12.2018 

 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    
149/2018, unde participa un numar de 12 consilieri din totalul de 13, cit constituie consiliul local. Lipseste 
domnul Dîrdală Vasile. 

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 aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Cîmpineanca, 

judeţul  Vrancea  şi a bugetului instituţiilor publice finanţate  din venituri publice şi subvenţii pe  
trimestrul IV al anului 2018 : iniţiator primar Ivan Tudorel; 

2. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de consilier, clasa I, gradul profesional 
debutant de la Compartimentul relații și infomații publice, achiziții publice în postul de consilier 
clasa I gradul profesional asistent: inițiator Ivan Tudorel  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a  Planului 
Urbanistic General al comunei Cîmpineanca şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent 
acestuia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/18.04.2000: inițiator Ivan Tudorel 

4. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat pentru anul școlar 2019-220 din comuna Cîmpineanca, Județul Vrancea : 
inițiator Ivan Tudorel 

5. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei primarului nr.132 din 17.12.2018 privind 
majorarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. IV, anul 2018 : inițiator Ivan Tudorel 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 
2399/29.03.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi 
Regulamentul local de urbanism pentru atragerea în intravilan în vederea lotizării pentru 
construire locuințe și dotări complementare ce se va realiza în comunei Cîmpineanca T 32, P 500 
pe terenul în suprafață de   36.950 m.p. teren extravilan aparţinând UAT Comuna Cîmpineanca.: 
inițiator Ivan Tudorel 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Cîmpineanca, pentru instituţiile publice şi pentru 
serviciile publice de interes local 

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 aprobarea execuţiei bugetului local al comunei 
Cîmpineanca, judeţul  Vrancea  şi a bugetului instituţiilor publice finanţate  din venituri publice şi 
subvenţii pe  trimestrul IV al anului 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 transformarea postului de consilier, clasa I, 
gradul profesional debutant de la Compartimentul relații și infomații publice, achiziții publice în 
postul de consilier clasa I gradul profesional asistent 
  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 aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a  
Planului Urbanistic General al comunei Cîmpineanca şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent 
acestuia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/18.04.2000 

 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 organizarea rețelei școlare a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2019-220 din comuna Cîmpineanca, Județul 
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.5 de pe o.z. 5. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei primarului nr.132 din 
17.12.2018 privind majorarea bugetului local 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 
 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 Raportului Consultării și Informării 
Publicului nr. 2399/29.03.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal şi Regulamentul local de urbanism pentru atragerea în intravilan în vederea lotizării pentru 
construire locuințe și dotări complementare ce se va realiza în comunei Cîmpineanca T 32, P 500 
pe terenul în suprafață de   36.950 m.p. teren extravilan aparţinând UAT Comuna Cîmpineanca 
 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.7 de pe o.z. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Cîmpineanca, pentru instituţiile publice şi 
pentru serviciile publice de interes local 
  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. 

 Presedintele de sedinta ureaza consilierilor sarbatori fericite si un an nou cat mai bun. 
 Presedintele de sedinta declara sedinta inchisă. 
 Drept pentru care sa încheiat prezentul proces verbal. 
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