
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  30.12.2019 

 

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

229/2019, unde participa un numar de 12 consilieri din totalul de 13, cit constituie consiliul local . La 

sedinta lipseste domnul viceprimar Fodolica Gabriel. 

Secretarul comunei Câmpineanca 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 : 12 

- abtineri : 0 

     - voturi impotriva : 0 

 Se aproba procesul verbal din sedinta anaterioara cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi 

impotriva si  0 abtineri. 

  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 

          I.  Proiecte de hotărâri: 

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

Vrancea  pe  trimestrul IV al anului 2019 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea retelei scoalare a unitatilor de invatamant preuniversitar de 

stat pentru anul scolar 2020-2021 din Comuna Campineanca, Judetul Vrancea 

3. Proiect de hotărâre privind  reînoirea contractelor de închiriere încheiate între Primaria Comunei 

Campineanca şi chiriaşii suprafetelor cu destinatia de locuinta ce aparţin domeniului privat al comunei 

Campineanca, judeţul Vrancea  

4. Proiect de hotărâre privind  stabilirea taxei de urgenta pentru emiterea autorizatiei de construire.    

5. Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor special, 

pe anul 2020.    

6. Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.  41 din data de 27 iunie 

2019 privind: concesionarea directa a unei suprafete de 134  m.p identificata în Lotul 4 (4, 4 a, si 4b) teren 

d-lui Foca Costel pentru dotarea cu utilitati a locuinței 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, 

transport și   depozitare a gunoiului menajer și similar în Comuna Câmpineanca 

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

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 IV 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  aprobarea retelei scoalare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021 din Comuna Campineanca, 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 : 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 reînoirea contractelor de închiriere încheiate între 

Primaria Comunei Campineanca şi chiriaşii suprafetelor cu destinatia de locuinta ce aparţin domeniului 

privat al comunei Campineanca, judeţul 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 : 12 

- abtineri :  0 

- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 

Pct.4 de pe o.z. 4. Proiect de hotărâre privind  stabilirea taxei de urgenta pentru emiterea 

autorizatiei de construire 

 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 stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a 

taxelor special, pe anul 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 : 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 revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.  41 din 

data de 27 iunie 2019 privind: concesionarea directa a unei suprafete de 134  m.p identificata în Lotul 4 

(4, 4 a, si 4b) teren d-lui Foca Costel pentru dotarea cu utilitati a locuinței  

  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.7 de pe o.z. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de 

colectare, transport și   depozitare a gunoiului menajer și similar în Comuna Câmpineanca 

 Ia cuvintul presedintele Comisiei economice    –  d-l Iancu Dumitru, care prezinta pct. de vedere al 

acesteia inclus in raportul de avizare –amanarea proiectului de hotararea 

Ia cuvintul presedintele Comisiei juridice d-l Lepadatu Ionel Costel , care prezinta pct. de vedere al 

acesteia inclus in raportul de avizare - amanarea proiectului de hotararea 

Se supune la vot amanarea proiectului de hotararea: 

      - voturi pentru amanare: 12 

- abtineri :  0 

- voturi impotriva : 0 

Amanarea proiectului de hotarârea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi 

impotriva si 0 abtineri. 

 Prședintele de ședință declară lucrările ședinței închise, drept pentru care s-a încheiat 

prezentul proces-verbal. 
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