
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  27.08.2019 

 

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

170/2019, unde participa un numar de 12 consilieri din totalul de 13, cit constituie consiliul local, lipsind 

domnul Melinteanu Cornel. 

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 : 11 

- abtineri : 1/ Dardala Vasile – nu voteaza pentru ca nu a participat la sedinta anterioara. 

     - voturi impotriva : 0 

 Se aproba procesul verbal din sedinta anaterioara cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi 

impotriva si 1  abtinere. 

  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 

 I. Proiecte de hotarari: 

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

Câmpineanca, judeţul  Vrancea pe trimestrul II al anului 2019 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri ?i cheltuieli pe trim. III, 

anul 2019 

3. Proiect de hotărâre privind transformarea func?iei publice   de execu?ie de consilier, 

clasa I, grad profesional debutant  din cadrul Compartimentului agricol în func?ia publică  de 

execu?ie de consilier  clasa  I, grad profesional asistent. 

4.  Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Câmpineanca, domnul 

Ivan Tudorel, în calitate de reprezentant al comunei Câmpineanca,  să voteze în cadrul 

?edin?elor adunării generale ale Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Vrancea Curată” 

modalită?ile de plată (tarif sau taxă) pentru de?eurile colectate de la popula?ie ?i agen?i 

economici 

5. Proiect de hotărâre privind  alegerea pre?edintelui de ?edin?ă al Consiliului Local 

Câmpineanca pe o perioadă de 3 luni: septembrie-noiembrie 

6. Proiect de hotărâre privind asigurarea transportului elevilor ?colari ?i pre?colari la 

institu?iile de învă?ământ de pe raza Unită?ii Administrativ Teritoriale Comuna 

Câmpineanca 

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 aprobarea execuţiei bugetului local al comunei 

Câmpineanca, judeţul  Vrancea pe trimestrul II al anului 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 : 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  rectificarea bugetului de venituri ?i cheltuieli 

pe trim. III, 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 : 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 transformarea func?iei publice   de execu?ie de 

consilier, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul Compartimentului agricol în func?ia publică  de 

execu?ie de consilier  clasa  I, grad profesional asistent 

  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/ Fodolica Gabriel, fiind ruda de gradul I cu titulara postului 

- voturi impotriva : 0 

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

Pct.4 de pe o.z. 4. Proiect de hotărâre privind  mandatarea primarului comunei Câmpineanca, 

domnul Ivan Tudorel, în calitate de reprezentant al comunei Câmpineanca,  să voteze în cadrul ?edin?elor 

adunării generale ale Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Vrancea Curată” modalită?ile de plată 

(tarif sau taxă) pentru de?eurile colectate de la popula?ie ?i agen?i economici 

 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  alegerea pre?edintelui de ?edin?ă al Consiliului Local 

Câmpineanca pe o perioadă de 3 luni: septembrie-noiembrie 

 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 Consilier Iancu Dumitru il propune pe domnul Chirila Stefan. 

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.6 de pe o.z. 6. Proiect de hotărâre privind  asigurarea transportului elevilor ?colari ?i pre?colari 

la institu?iile de învă?ământ de pe raza Unită?ii Administrativ Teritoriale Comuna Câmpineanca 

  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. 

1.Cerere S.C. COMANDOR S.R.L. - se aproba cu unanimitate de voturi.  

2.Doamna Iacob Angela ii informeaza pe domnii consilieri ca a fost virata suma de 10.000 de lei pentru 

biserica din parohia domnului Bratosin pentru finalizarea casei de praznuire. A fost alocata aceasta suma 

pentru ca ei au cerut sume, cealalta parohie nu ne-a solicitat. 

 Domnul viceprimar ii informeaza pe domnii consilieri ca la iluminat au fost montate un numar de 5 

ceasuri, care pornesc si opresc iluminatul la orele setate. Ceasurile sunt foarte performante. 

 Domnul Negoita il informeaza pe domnul viceprimar ca primii 5 stalpi sunt legati de iluminatul de la 

Focsani si se aprind la alte ore fata de cei din restul comunei. 

 Domnul viceprimar le aduce la cunostinta consilierilor ca s-au profilat aproximativ 5 km din 

drumurile care se vor asfalta. Vom incepe asfaltarea cu satul Pietroasa. La proiectul de la AFIR nu am 

primit inca avizarea de la Constanta. 

 Doamna Paraschiv Marinela este nemultumita de faptul ca la canalizare se infunda mereu canalul si 

refuleaza in curtea lor. 

 Domnul viceprimar ii informeaza ca vor fi ridicate si gurile de canal. Firma de asfaltare este acum in 

zona Tineretului. In zona Coreea au fost probleme pentru ca stgrazile sunt foarte inguste dar o sa gasim o 

solutie si acolo sa fie si cetatenii multumiti.Proiectul nostru este pentru asfaltare si modernizare si nu pentru 

construire de strazi. Pe strada Dumitru Milea sunt cetateni care s-au mutat cu hotarul in strada. Eu am 

vorbit cu toti proprietarii din zona si le-am explicat cum trebuie sa procedeze. 

 Doamna Paraschiv Marinela doreste sa stie daca nu putem interveni noi cu utilajele noastre sa 

rezolvam aceste probleme. 

 Domnul viceprimar ii informeaza pe consilieri ca aparatul de specialitate impreuna cu conducerea isi 

dau toata silinta sa rezolve toate problemele cetatenilor. Acesta ii informeaza pe cei prezenti ca ieri a avut 

loc licitatia la gaze si tot ieri am primit decizia de la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor, 

pe care le-o prezinta. Am avut o singura oferta depusa de cei de la Gazmircare vor face lucrarea pe 

cheltuiala lor si pe care si-o recupereaza pe o perioada de 15 ani. 

 Domnul Nistoroiu Ionel ii informeaza pe consilieri ca este vorba despre fratele sau care a depus 

contestatia si este nemultumit de faptul ca nu sa solicitat avizul de la Consiliul Local odobesti si se vor 

bransa la Odobesti si nu la Focsani. 

 Domnul viceprimar ii informeaza ca valoarea proiectului este foarte mare si noi nu platim nimic. 

 Presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 

 Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA    CONTRASEMNEAZA 

        SECRETARUL COMUNEI CAMPINEANCA 

 PARASCHIV MARINELA NICOLETA      ROTARU OANA 

  

 


