
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  30.05.2019 

 

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

118/2019, 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 0abtineri. 

  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 

 I. Proiecte de hotarari: 
I. Proiecte de hotarari: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Câmpineanca pe o 

perioadă de 3 luni: iunie-august 2019: iniţiator primar Ivan Tudorel;  

2. Proiect de hotărâre privind efectuarea lucrarilor de combatere a vectorilor in comuna Câmpineanca, 

judetul Vrancea în anul 2019: iniţiator primar Ivan Tudorel;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional nr. 3 la Contractul de delegare de gestiune a 

serviciilor publice de utilităţi publice nr. 18/102/11.08.2010, aprobat prin H.C.L. nr. 34/07.07.2010: 

inițiator primar Ivan Tudorel  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului de 

asistenţă socială organizat la nivelul comunei Câmpineanca, județul Vrancea: inițiator primar Ivan Tudorel  

5. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Comunei 

Câmpineanca : iniţiator primar Ivan Tudorel; 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar pentru asociațiile sportive de pe raza  

administrativ teritorială a comunei Câmpineanca : inițiator primar Ivan Tudorel 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică: 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 președintelui de ședință al Consiliului Local 

Câmpineanca pe o perioadă de 3 luni: iunie-august 2019 

 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 Melinteanu Cornel o propune pe doamna Paraschiv Marinela Nicoleta. 

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 efectuarea lucrarilor de combatere a vectorilor in 

comuna Câmpineanca, judetul Vrancea în anul 2019 

  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 aprobarea Actului Aditional nr. 4 la Contractul de 

delegare de gestiune a serviciilor publice de utilităţi publice nr. 18/102/11.08.2010, aprobat prin H.C.L. nr. 

34/07.07.2010 

  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 aprobare Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Serviciului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Câmpineanca, județul Vrancea: 

inițiator primar Ivan Tudorel  

 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.5 de pe o.z. 5. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ 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. 

 Pct.6 de pe o.z. 6. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar pentru asociațiile 

sportive de pe raza  administrativ teritorială a 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 stabilirea componenței echipei mobile, pentru 

intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 

 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. 

 La sedinta participa in calitate de invitat domnul Trif Nicolae Viorel, cel care ne intocmeste 

documentatia pentru caminul cultural si pentru gaze noua etapa. Acesta le prezinta doamnelor si domnilor 

consilieri detalii privind caminul si daca sunt propuneri sa i le comunice pentru a le prinde in proiect. De 

asemenea comuna dumneavoastra este printre putinele care au documentatatia avizata de cei de la ANRE 

si poate demara procedura de concesionare a serviciului de gaze. 

 Presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei închise. 

 

 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     CONTRASEMNEAZĂ 

          SECRETAR COMUNA 

    MELINTEANU CORNEL          ROTARU OANA 


