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PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  30.10.2019 

 

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

193/2019, 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 0  abtinere. 

  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 

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

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

judeţul  Vrancea  pe  trimestrul III al anului 2019. 

          Iniţiator,  primar, Ivan Tudorel 

Proiectul a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate din cadrul consiliului local  pentru 

agricultură, economico-financiare, socio-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, domeniul public 

și privat si a comisiei privind amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială, protecţia 

copilului, juridică şi de disciplină 

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea actului administrtiv Hotărârea Consiliului local nr. 

47/26.10.2015, privind aprobarea palnului urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism pentru 

atragerea în intravilanul comunei Cîmpineanca a suprafetei de 7069,51 m.p. teren extravilan situat în T.20, 

P.241/14 aparţinând lui Miron Daniela, Stan Alexandru, Tătaru Valentin 

 Iniţiator,  primar, Ivan Tudorel  

Proiectul a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate din cadrul consiliului local  pentru 

agricultură, economico-financiare, socio-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, domeniul public 

și privat si a comisiei privind amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială, protecţia 

copilului, juridică şi de disciplină 

3. Proiect de hotărâre privind  reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 

comunei Câmpineanca    

 Iniţiator,  primar, Ivan Tudorel 

Proiectul a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate din cadrul consiliului local  pentru 

agricultură, economico-financiare, socio-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, domeniul public 

și privat si a comisiei privind amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială, protecţia 

copilului, juridică şi de disciplină 

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 execuţiei bugetului local al comunei 

Câmpineanca, judeţul  Vrancea  pe  trimestrul III 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 : 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 hotarâre privind rectificarea actului administrtiv Hotărârea 

Consiliului local nr. 47/26.10.2015, privind aprobarea palnului urbanistic zonal şi Regulamentul local de 

urbanism pentru atragerea în intravilanul comunei Cîmpineanca a suprafetei de 7069,51 m.p. teren 

extravilan situat în T.20, P.241/14 aparţinând lui Miron Daniela, Stan Alexandru, Tătaru Valentin 

  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 reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență 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. 

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

 Negoita Adrian doreste sa stie daca domnul Secara Nicu poate sa-si toarne sant pentru ca la el sa 

ridicat foarte tare asfaltul din fata portii. 

 Domnul primar ii informeaza pe cei prezenti ca se va mai turna un strat de 4cm cu stratul de uzură 

si este de acord ca domnul Secara Nicu sa-si toarne beton. De saptamana viitoare avem promisiuni si vom 

incepe sa bagam teava de gaze pe strada principal, respective pe DJ unde avem si multe racorduri. 

 Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa. 

 Drept pentru care sa incheiat prezentul process verbal. 
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