
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  11.03.2019 

 

 In sedinta extraordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    

88/2019, unde participa un numar de 13 consilieri din totalul de 13, cit 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 : 13 

- abtineri : 0 

     - voturi impotriva : 0 

 Se aproba procesul verbal din sedinta anaterioara cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi 

impotriva si  0 abtinere. 

  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 

I. Proiecte de hotarari: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare 

în vederea elaborarii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Refacere pod 

pe DC 142, strada Pietroasa”: inițiator primar Ivan Tudorel 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

pentru perioada 2015 – 2020, a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale, 

precum și Procedura de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a 

monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți   

la nivelul Comunei Câmpineanca: inițiator primar Ivan Tudorel; 

3. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor 

aferente Programului pentru școli al României și al contractelor /acordurilor-cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei 

Câmpineanca: inițiator primar Ivan Tudorel; 

II. Diverse. 
Se supune la vot ordinea de zi : 

- voturi pentru : 13 

- abtineri :  0 

- voturi impotriva : 0 

 Se aproba ordinea de zi cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 

Pct.1 de pe o.z. 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de 

Proiectare în vederea elaborarii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

”Refacere pod pe DC 142, strada Pietroasa” 
 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 : 13 

- abtineri :  0 

- voturi impotriva : 0 

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

Pct.2 de pe o.z. 2. Proiect de hotarire privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale pentru perioada 2015 – 2020, a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale, precum și 

Procedura de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a monitorizării situației 

familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți   la nivelul Comunei Câmpineanc. 



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 : 13 

- abtineri :  0 

- voturi impotriva : 0 

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

Pct.3 de pe o.z. 3. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente 

Programului pentru școli al României și al contractelor /acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative, la nivelul 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. 

II. Diverse. 

 Domnul consilier Nistoroiu Ionel doreste sa stie ce durata este stipulata in contractul de iluminat. 

 Domnul viceprimar Fodolica Gabriel il informeaza ca s-au depus o seie de documente  si sunt mici 

probleme cu documentatia.  

 Domnul Nistoroiu Ionel doreste sa stie ce vom face pe strada Sibarex unde sunt stalpii de inalta 

tensiune si unde stiu ca nu avem voie sa amplasam lampi. Sunt acolo 2-3 case unde nu au lampi in zona 

lor. 

 Domnul primar ii informeaza pe consilieri ca la contractul de iluminat au venit cu o documentatie, 

la care nu le-a iesit calculele la devize. Mi-au promis ca saptamana aceasta vor veni si vor pune lampile pe 

strada principala iar pana pe 15 aprilie vom avea in toata comuna lampile schimbate. Este vorba de o 

procedura pentru ca deja avem aviz la P.T si acum vom semna contractul si il vom trimite la avizare la 

AFIR. Acolo unde nu avem stalpi nici nu vom amplasa lampi. 

 Nistoroiu Ionel doreste sa stie daca se amplaseaza lampi si pe stalpii din lemn. Cetatenii de pe 

strada respectiva nu au nici canalizare acolo.  

 Domnul primar le recomanda sa mearga la CUP sa depuna cerere. 

 Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa. 

 Drept pentru care sa intocmit prezentul proces verbal. 
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