
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi 12.12.2019 

 

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

227/2019, 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 abtineri. 

  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 

 I. Proiecte de hotarari: 

1. Proiect de hotărâre privind  validarea Dispozitiei primarului nr. 206/21.11.2019 privind majorarea 

bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 

 3. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui sprijin financiar pentru parohiile ortodoxe din 

Comuna Câmpineanca 

 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 validarea Dispozitiei primarului nr. 206/21.11.2019 

privind majorarea 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. 

Pct.2 de pe o.z. 2. Proiect de hotarire privind  rectificarea bugetului 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. 

Pct.3 de pe o.z. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohiile 

ortodoxe din 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 : 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 consilier Iancu Dumitru ii informeaza pe cei prezenti ca in Pietroasa a fost extins traseul si 

trebuie să amenajam o statie de microbus asa cum sunt si celelalte. 

 Domnul viceprimar ii comunica faptul că anul acesta nu se mai poate realiza petru ca u mai este 

timp. Transportatorul este nemultumit de transportul elevilor si  ne-a informat ca de anul viitor nu ii va 

mai transporta. Am facut o petitie la Consiliul Judetean cu privire la transport si la avocatul poporului dar 

nu s-a rezolvat nimic. 

 Doamna Pătrașcu Camelia solicita ca pe strazile care nu se asfalteaza anul acesta să punem piatră 

pe ele si sa acoperim gaurile. 

 Domnul viceprimar ii raspunde ca se va ocupa de drumuri cand se va intoarce domnul primar din 

concediul pentru ca nu are timp, fiind problem curente de rezolvat la primarie si care implica prezenta sa. 

Cu privire la investitia de la gaze, aceasta va incepe de anul viitor, constructorul avand deficit de personal. 

 Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 Presedinte de ședință       Contrasemnează 

              Secretar general al comunei 

 Pătrșcu Lucia Camelia        Rotaru Oana  


