
   
Nr. 9325 din 10.09.2019                         

 

    

PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  10.09.2019 

 

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

176/2019, 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 de13 voturi pentru, 0 voturi 

impotriva si  0 abtinere. 

  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 

 I. Proiecte de hotarari: 
1. Proiect de hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, după 

finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiţie ,, Modernizare drumuri de 

interes local – strazi în comuna Câmpineanca, judetul Vrancea ”- finanțat prin Programul național de 

dezvoltare locală- Subprogramul Modernizarea satului românesc, Domeniul 

construirea,/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare ca drumuri județene , drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale 

și/sau drumuri publice din interiorul localităților: initiator viceprimar Fodolica Gabriel 

2. Proiect de hotararea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019: 

initiator viceprimar Fodolica Gabriel 

     II. Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali. 

 

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 indicatorilor tehnico-economici și a devizului 

general, după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiţie ,, Modernizare 

drumuri de interes local – strazi în comuna Câmpineanca, judetul Vrancea ”- finanțat prin Programul 

național de dezvoltare locală- Subprogramul Modernizarea satului românesc, Domeniul 

construirea,/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare ca drumuri județene , drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale 

și/sau drumuri publice din interiorul localităților 

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  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli 

pe 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. 

II. Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali. 

Domnul Nistoroiu Ionel doreste sa stie cand vom primi un raspuns de la Bucuresti cu privire la strazile 

din Coreea. La drumul judetean cand vor ajunge si pe raza comunei noastre ? 

Domnul viceprimar il informeaza ca nu avem un termen de raspuns de la minister dar pana se va 

finaliza proiectul vom rezolva si acele strazi. La drumul judetean lucrarile merg foarte prost pentru ca nu 

au oameni. Ei au decopertat pe partea de la Focsani, au lasat asa si au plecat la Vârteșcoiu, speram sa nu 

faca si la noi la fel. 

Domnul Iancu Dumitru doreste sa stie la cabinetele medicale cum stam cu lucrarile. 

Domnul viceprimar ii informeaza ca lucrarea este realizate in proportie de 50-60% din lucrare. Se face 

lucrare de calitate si o sa iasa frumos. Dupa ce vom finaliza o sa trebuiasca sa rezolvam si cu spatiul din 

fata cabinetelor respectiv sa amenajam parcarea, locul de intrare, spatiul verde si sa punem pavele . Am 

discutat si cu domnul Petroianu si o sa ne aduca o oferta de pret. Trebuie sa punem si 2 stalpi de lumina.  

Domnul Nistoroiu Ionel doreste sa fie trimisa camioneta pe strada Micsunelelor sa adune iarba. 

Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
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