
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  27.06 .2019 

 

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

126/2019, unde participa un numar de 12 consilieri din totalul de 12, cit constituie consiliul local . 

Lipseste domnul Dardala Vasile. 

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. : 

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

1. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de consilier, clasa I, gradul profesional 

principal de la Serviciul de asistență socială și autoritate tutelară în postul de consilier clasa I gradu l 

profesional superior: iniţiator primar Ivan Tudorel;  

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, la 

faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,, ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE 

NATURALE COMUNA CÂMPINEANCA CU SAT PIETROASA, JUDEȚ VRANCEA: iniţiator primar 

Ivan Tudorel;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea 

formatului unic al modelului card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap : inițiator primar 

Ivan Tudorel  

4. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a unei suprafete de 134  m.p identificata în 

Lotul 4 (4, 4 a, si 4b) teren d-lui Foca Costel pentru dotarea cu utilitati a locuinței : inițiator primar Ivan 

Tudorel  

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport 

si depozitare a gunoiului menajer si similar Comuna Câmpineanca, aprobate prin Hotararea Consiliului 

Local al nr. 34/2010 și a indicatorilor de performanță  ai contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare: iniţiator primar Ivan Tudorel; 

6. Proiect de hotărâre privind  rezilierea Contractului de închiriere nr. 4445/2014 a imobilului în 

suprafață de 95 mp. situat pe str. Calea Odobesti nr. 330 din Comuna Câmpineanca încheiat cu Iancu 

Dumitru : inițiator primar Ivan Tudorel 

7,. Proiect de hotârăre privind stabilirea taxelor de urgenţă pentru emiterea certificatelor de 

urbanism, autorizaţiilor de construire și a documentelor de urbanism, începând cu anul 2019 : inițiator 

primar Ivan Tudorel 

II. Diverse. 

1. Cererea domnului Olteanu Sorin Silviu înregistrată sub nr. 6365/2019 

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 transformarea postului de consilier, clasa I, gradul 

profesional principal de la Serviciul de asistență socială și autoritate tutelară în postul de consilier clasa I 

gradul profesional superior 



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 indicatorilor tehnico-economici și a devizului 

general, la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,, ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE 

GAZE NATURALE COMUNA CÂMPINEANCA CU SAT PIETROASA, JUDEȚ 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 : 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 aprobarea Regulamentului privind implementarea și 

eliberarea formatului unic al modelului card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap 

  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.4 de pe o.z. 4. Proiect de hotărâre privind  concesionarea directa a unei suprafete de 134  

m.p identificata în Lotul 4 (4, 4 a, si 4b) teren d-lui Foca Costel pentru dotarea cu utilitati a locuinței 

 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.5 de pe o.z. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de 

colectare, transport si depozitare a gunoiului menajer si similar Comuna Câmpineanca, aprobate prin 

Hotararea Consiliului Local al nr. 34/2010 și a indicatorilor de performanță  ai contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare 

 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 : 11 

- abtineri :  1/ Voicu Stefan Maricel 

- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 1 abtinere. 



 Pct.6 de pe o.z. 6. Proiect de hotărâre privind  rezilierea Contractului de închiriere nr. 4445/2014 a 

imobilului în suprafață de 95 mp. situat pe str. Calea Odobesti nr. 330 din Comuna Câmpineanca încheiat 

cu Iancu Dumitru 

  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 : 11 

- abtineri :  1/ Iancu Dumitru 

- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptat cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 1 abtinere. 

Pct.7 de pe o.z. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de urgenţă pentru emiterea certificatelor de 

urbanism, autorizaţiilor de construire și a documentelor de urbanism, începând cu 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 : 11 

- abtineri :  1/ Voicu Stefan Maricel 

- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 1 abtinere. 

II. Diverse. 

1. Cererea domnului Olteanu Sorin Silviu înregistrată sub nr. 6365/2019 

 Presedintele de sedinta supune la vot cererea domnului Olteanu si se aproba cu 12 voturi pentru. 

 Domnul primar ii informeaza pe domnii consilieri că avem in lucru alte proiecte de investiti ce 

privesc extinderea retelei de gaze pe FNI, Caminul cultural pe CNI, baza sportiva cu teren de tenis, balon, 

teren de baschet si popicărie. Tot prin FNI am mai prins si o parte din drumurile care nu sunt prinse. Pe 8 

iulie vom semna documentele de solicitare de fonduri. 

 La scoala as dori sa prindem un teren de sport sintetic care sa fie acoperit. 

 Negoita Adrian doreste sa stie ce vom face cu sala desport care este deja construita ? 

 Domnul primar il informeaza ca va fi folosita daca vom reusi sa realizam proiectul cu balonul. 

Avem panouri fotovoltaice amplasate acolo care s-au spart si am luat legatura cu un instalator sa vedem 

daca poate fi reparat. 

 Presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 

 Drept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

  

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     CONTRASEMNEAZĂ 

          SECRETAR COMUNA 

         PARASCHIV MARINELA NICOLETA       ROTARU OANA 


