
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi 15. 04.2019 

 

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

104/2019, 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. : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ,,Refacere Pod pe DC 142, strada Pietroasa”: iniţiator primar Ivan 

Tudorel;  

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

vederea elaborarii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ” schimbare   de   

destinatie   din birouri in cabinete medicale, compartimentare interioara cu pereti   din   

gipscarton,   fara   modificare   de   structura   si rezistenta precum si modernizare cabinete 

medicale”: iniţiator primar Ivan Tudorel;  

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ,, Modernizare drumuri de interes local – strazi in comuna 

Cimpineanca, judetul Vrancea ”: inițiator primar Ivan Tudorel  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 

pentru imbunatatirea activitatilor de gospodarire, curatenie, intretinere pastrarea linistii si 

ordinii publice in Comuna Câmpineanca, Judetul Vrancea: inițiator primar Ivan Tudorel  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 al Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei 

Câmpineanca, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Câmpineanca nr. 21/28.03.2013 : 

iniţiator primar Ivan Tudorel; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei 

Câmpineanca, judeţul  Vrancea  şi a bugetului instituţiilor publice finanţate  din venituri 

publice şi subvenţii pe  trimestrul I al anului 2019: inițiator primar Ivan Tudorel 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei 

Cîmpineanca pentru anul 2019: iniţiator primar Ivan Tudorel 
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 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie ,,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 Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare 

în vederea elaborarii proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții ” schimbare   de   

destinatie   din birouri in cabinete medicale, compartimentare interioara cu pereti   din   

gipscarton,   fara   modificare   de   structura   si rezistenta precum si modernizare cabinete 

medicale” 
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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ,, Modernizare drumuri de interes local – strazi in comuna Cimpineanca, judetul 

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.4 de pe o.z. 4. Proiect de hotărâre privind Regulamentului de organizare si functionare pentru 

imbunatatirea activitatilor de gospodarire, curatenie, intretinere pastrarea linistii si ordinii publice in 

Comuna Câmpineanca, Judetul 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.5 de pe o.z. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 al Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Câmpineanca, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Câmpineanca nr. 21/28.03.2013 

 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.6 de pe o.z. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei 

Câmpineanca, judeţul  Vrancea  şi a bugetului instituţiilor publice finanţate  din venituri publice şi 

subvenţii pe  trimestrul I al anului 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 : 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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Comunei Cîmpineanca 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 : 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. 

 1. Adresa 335/01.04.2019 a școlii Gimnaziale Ioan Câmpineanu. 

 Presedintele de sedinta supune la vot solicitarea scolii de a organiza programul scoala dupa scoala 

si toti consilierii sunt de acord. 

 Presedintele de sdinta declara lucrarile sedintei inschise. 

 Drept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

  

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA       CONTRASEMNEAZA 

          SECRETARUL COMUNEI 

  MELINTEANU CORNEL             ROTARU OANA 


