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PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  30.09.2019 

 

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

181/2019, 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 hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare în vederea 

elaborarii studiului de fezabilitate pentru proiectul  “ CENTRU CULTURAL ÎN COMUNA 

CÂMPINEANCA, JUDEȚUL VRANCEA”  Iniţiator, viceprimar, Fodolica Gabriel 

      2.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea completării inventarului anual al bunurilor apaținând Unității 

Administrativ Teritoriale Comuna Câmpineanca ca urmare a finalizării   proiectului „Îmbunătățirea 

siguranței publice prin modernizarea rețelelor de iluminat public cu eficiență energetică ridicată, 

prin tehnologii noi LED în comuna Câmpineanca, județul Vrancea initiator viceprimar Fodolica 

Gabriel 

     3. Proiect de hotărâre privind    privind revizuirea  Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local al Comunei Câmpineanca, Judetul Vrancea initiator viceprimar Fodolica Gabriel 

      4.  Proiect de hotărâre privind    modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Câmpineanca şi pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea 

Consiliului local al comunei Câmpineanca initiator viceprimar Fodolica Gabriel 

     5. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Câmpineanca 

, judetul Vrancea în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “ Ioan Câmpineanu“  pentru anul 

scolar 2019-2020 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 hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare în 

vederea elaborarii studiului de fezabilitate pentru proiectul  “ CENTRU CULTURAL ÎN COMUNA 

CÂMPINEANCA, JUDEȚUL 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 : 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 hotărâre privind  aprobarea completării inventarului anual al bunurilor 

apaținând Unității Administrativ Teritoriale Comuna Câmpineanca ca urmare a finalizării   proiectului 

„Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea rețelelor de iluminat public cu eficiență 

energetică ridicată, prin tehnologii noi LED în comuna Câmpineanca, județul 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 : 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    privind revizuirea  Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului local al Comunei Câmpineanca, Judetul 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 : 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    modificarea organigramei şi a statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Câmpineanca şi pentru instituţiile şi serviciile 

publice din subordinea Consiliului local al comunei 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 : 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  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

comunei Câmpineanca , judetul Vrancea în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “ Ioan 

Câmpineanu“  pentru anul scolar 2019-2020 

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. 

 

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

 

S-a supus discuției solicitarea SC FIZIOLIFE RECUPERARE, prin reprezentantul legal d-nul 

Mehedinți Ovidiu cu privire la inchirierea unei suprafete de 300 mp, pentru a primi destinatia ,, parcare,, . 



Atât comicia juridică, cât și comisia economică , și-au dat acordul de principiu pentru a se iniția un 

proiect de hotărâre in acest sens,  pentru a se supune la vot în ședința următoare. 

Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa. 

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