
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi 30.01.2019  

 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    
3/2019, unde participa un numar de 12 consilieri din totalul de 12, cat 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 :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 infiintarea postului de consilier personal al primarului Comunei 

Cimpineanca, judetul Vrancea : iniţiator primar Ivan Tudorel; 
2. Proiect de hotărâre privind darea in comodat catre Sucursala de Distributie a Energiei Electrice 

Muntenia Nord S.A. -SDEE Focsani , pe durata existentei instalatiei, a retelei de alimentare cu energie 
electrica  in zona intravilan  atras Dr. Carnabel  : inițiator primar Ivan Tudorel  

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară de utilitati 
publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”, să 
exercite si să realizeze competențele Consiliului Local al Comunei Cîmpineanca referitoare la furnizarea 
și prestarea serviciului de transport public local prin curse regulate în Comuna Cîmpineanca: inițiator 
primar Ivan Tudorel  

4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetarii  de drept înaintea expirarii duratei normale a 
mandatului de viceprimar  al d-lui Poieana Vasile ca urmare a demisiei acestuia: iniţiator primar Ivan 
Tudorel; 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Cîmpineanca, judeţul Vrancea: 
inițiator primar Ivan Tudorel 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului  de lucrări  de interes local  ce  se vor realiza pe 
raza comunei  Cîmpineanca de către  una din persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de 
ajutor social  conform  Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2019: inițiator primar 
Ivan Tudorel 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul 
Comunei Cîmpineanca: inițiator primar Ivan Tudorel 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”  din  aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Campineanca şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Campineanca: 
inițiator primar Ivan Tudorel 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, la 
faza autorizatie de constructie, pentru obiectivul de investitii „Îmbunătățirea siguranței publice prin 
modernizarea rețelelor de iluminat public cu eficiență energetică ridicată, prin tehnologii noi LED în 
comuna Cîmpineanca, județul Vrancea”-  Masura 19 – LEADER - Submasura 19.2 – Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala, din cadrul Programului National de 
Dezvoltare Rurala- Masura M5/6B -„IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE BAZA SI A 
SERVICIILOR, CONSERVAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONULUI LOCAL”: inițiator primar 
Ivan Tudorel 

 
II. Diverse. 



1. Raport privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public de 
conducere Rotaru Oana: inițiator Ivan Tudorel  

 

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 infiintarea postului de consilier personal al primarului 
Comunei Cimpineanca, judetul 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 : 7/Lepadatu Ionel, Melinteanu Cornel, Fodolica Gabriel, Iancu Dumitru, Poieana 
Vasile, Nistoroiu Ionel, Chirila Stefan 

- abtineri :  5/ Negoita Alexandru Adrian, Voicu Stefan Maricel, Patrascu Camelica, Paraschiv 
Marinela, Gaina Mihaela 
- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 7 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 5 abtineri. 

Pct.2 de pe o.z. 2. Proiect de hotarire privind darea in comodat catre Sucursala de Distributie a 
Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. -SDEE Focsani , pe durata existentei instalatiei, a retelei de 
alimentare cu energie electrica  in zona intravilan  atras Dr. Carnabel   

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 mandatarea Asociației de Dezvoltare  
Intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, 
„Asociația Metropolitan Trans”, să exercite si să realizeze competențele Consiliului Local al Comunei 
Cîmpineanca referitoare la furnizarea și prestarea serviciului de transport public local prin curse regulate 
în 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.4 de pe o.z. 4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetarii  de drept înaintea expirarii 
duratei normale a mandatului de viceprimar  al d-lui Poieana Vasile ca urmare a demisiei acestuia  

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. 

Domnul Poiana Vasile a luat la cunostinta de adoptarea Hotararii Consiliului Local nr. 4/2019 si ii 
informeaza pe cei prezenti ca nu va contesta aceasta hotarare. 

Pct.5 de pe o.z. 5. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Campineanca 
 I-a cuvintul presedintele Comisiei economice    –  d-l Iancu Dumitru, care prezinta pct. de vedere al 
acesteia inclus in raportul de avizare – favorabil, comisia il propune pe domnul Fodolica Gabriel 

I-a cuvintul presedintele Comisiei juridice d-l Lepadatu Ionel Costel , care prezinta pct. de vedere al 
acesteia inclus in raportul de avizare – favorabil, comisia il propune pe domnul Fodolica Gabriel 

Fiind o singura propunere se procedeaza la intocmirea buletinelor de vot, la verificarea acestora de 
catre comisia de validare si se voteaza secret. 
Rezultatul votului : 
      - voturi –DA -8 

- voturi –NU -4 
Alegerea viceprimarului sa realizat cu 8 voturi . 

Pct.6 de pe o.z. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului  de lucrări  de interes local  ce  se vor 
realiza pe raza comunei  Cîmpineanca de către  una din persoanele majore apte de muncă din familia 
beneficiară de ajutor social  conform  Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2019 
  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 aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul 
Comunei 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.8 de pe o.z. 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”  din  aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Campineanca şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei 
Campineanca 

 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.9 de pe o.z. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului 
general, la faza autorizatie de constructie, pentru obiectivul de investitii „Îmbunătățirea siguranței publice 
prin modernizarea rețelelor de iluminat public cu eficiență energetică ridicată, prin tehnologii noi LED în 



comuna Cîmpineanca, județul Vrancea”-  Masura 19 – LEADER - Submasura 19.2 – Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala, din cadrul Programului National de 
Dezvoltare Rurala- Masura M5/6B -„IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE BAZA SI A 
SERVICIILOR, CONSERVAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONULUI 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. 
1. Raport privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarului public de 

conducere Rotaru Oana.  
Voicu Stefan Maricel ii informeaza pe cei prezenti ca pentru anul 2017 i-am acordat calificativul 

foarte bine doamnei secretar si consider ca a mai evoluat professional fata de anul trecut  si a fost 
echidistanta fata de problemele dintre noi. Prin urmare consider ca si pentru anul 2018 doamna meriti 
calificativul foarte bine. 

Presedintele de sedinta supune la vot propunerea de acordare a calificativului foarte bine si se aproba 
cu 12 voturi pentru. 

Domnul Fodolica Gabriel ii multumeste doamnului Poiana Vasile pentru ceea ce a realizat in perioada 
cat a fost viceprimar si le multumeste si domnilor consilieri pentru votul de incredere acordat. Imi doresc 
sa am o colaborare cat mai buna cu toti consilierii. Pe perioada cat imi exercit mandatul nu ma plec la ceea 
ce spune conducerea partidului. Eu consider ca este bine sa facem ceva pentru cetateni. 

Domnul Poieana Vasile le multumeste celor prezenti pentru sprijinul acordat si o sa-mi fac datoria sip 
e viitor. Il voi sprijini si pe domnul viceprimar sa-si indeplinesca sarcinile atat cat imi sta in putere. 

Presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 
Drept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal. 

 
 
 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA     CONTRASEMNEAZA 
                   SECRETARUL COMUNEI 
       VOICU STEFAN MARICEL           ROTARU OANA 
 
 
 


