
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  27.02.2019 

 

 In sedinta ordinara a Consiliului Local Câmpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    

83/2019, unde participa un numar de 12 consilieri din totalul de 12, cit constituie consiliul local . 

Secretarul comunei Câmpineanca 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. : 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetarii de drept înaintea expirarii duratei normale a 

mandatului de consilier local al d-lui Poieană Vasile, ca urmare a demisiei acestuia si declararea locului de 

consilier local vacant: iniţiator primar Ivan Tudorel;  

2. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui Comisiei de validare a Comisiei de validare a 

Consiliului local al comunei Câmpineanca, Județul Vrancea: iniţiator primar Ivan Tudorel;  

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în funcţie al domnului Coroiu 

Ștefan Daniel în cadrul Consiliului local al comunei Câmpineanca: inițiator primar Ivan Tudorel  

4. 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  anul 2018: 

inițiator primar Ivan Tudorel  

5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţa al Consiliului Local Cîmpineanca pe 

o perioada de 3 luni: martie-mai 2019: iniţiator primar Ivan Tudorel; 

6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

comunei  Câmpineanca: inițiator primar Ivan Tudorel 

7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al  

comunei Câmpineanca a unui drum în suprafață de 4212 mp. situat în P 255 din comuna Câmpineanca, 

judeţul Vrancea: inițiator primar Ivan Tudorel  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, la 

faza autorizatie de constructie, pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de interes local in 

Comuna Câmpineanca, Județul Vrancea”-  Masura 7.2 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale–– Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică: 

inițiator primar Ivan Tudorel 

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 constatarea încetarii de drept înaintea expirarii duratei 

normale a mandatului de consilier local al d-lui Poieană Vasile, 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 : 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 alegerea Președintelui Comisiei de validare a 

Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Câmpineanca, Județul 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 

Domnul Iancu Dumitru il propune pe domnul Fodolică Gabriel să fie desemnat presedinte al comisiei 

de validare. 

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. 

Presedintele comisiei propune sa se ia o pauza pentru a analiza dosarul de validare a domnului Coroiu 

Stefan Daniel. 

Pct.3 de pe o.z. 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în funcţie al 

domnului Coroiu Ștefan Daniel în cadrul Consiliului local al comunei Câmpineanca 

 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 Coroiu Stefan Daniel depune juramantul de credinta in fata celor prezenti. 

Pct.4 de pe o.z. 4. 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  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 : 13 

- abtineri :  0 

- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 

Pct.5 de pe o.z. 5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţa al Consiliului Local 

Cîmpineanca pe o perioada de 3 luni: martie-mai 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 

Domnul Voicu Stefan Maricel il propune presedinte de sedinta pe domnul Melinteanu Cornel. 

 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 reorganizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei  Câmpineanca 

  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.7 de pe o.z. 7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul bunurilor aparţinând domeniului 

public al  comunei Câmpineanca a unui drum în suprafață de 4212 mp. situat în P 255 din comuna 

Câmpineanca, 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. 

Pct.8 de pe o.z. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a 

devizului general, la faza autorizatie de constructie, pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri 

de interes local in Comuna Câmpineanca, Județul Vrancea”-  Masura 7.2 Servicii de bază și reînnoirea 

satelor în zonele rurale–– Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de 

bază la scară mică 

 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. 

 Domnul Nistoroiu Ionel doreste sa stie in cat timp se pun lămpile pe stalpii din comuna.  

 Domnul Ivan ii raspunde ca se vor monta pana la sfarsitul lunii martie. 

 Domnul Lepadatu Ionel doreste sa stie ce se mai aude de autobuzele care vor inlocui actualul 

sistem iar domnul primar ii raspunde ca au avut dreptul la prelungire cu 6 luni a contractului si vor intra in 

functiune incepand cu sfarsitul anului. 

 Presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 

 Drept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

  

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ 

          SECRETARUL COMUNEI 

 VOICU ȘTEFAN MARICEL            ROTARU OANA 


