
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi 23.01.2020 

 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Câmpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.     
3/2020, unde participa un numar de 13 consilieri din totalul de 13, cit constituie consiliul local . 

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 :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 dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 36.950 mp., înscris în 

cartea funciară nr. 54642 situat în comuna Câmpineanca inventariat în domeniul privat al Comunei 
Câmpineanca în 67 imobile (loturi-terenuri) 

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2019 
pentru sectiunea de dezvoltare. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce se vor realiza pe raza 
comunei Câmpineanca de către una din persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de 
ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2020 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea  poziției nr. 1, pct. II din anexa nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 8/30.01.2019  privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Câmpineanca și din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei 
Câmpineanca  

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei 
Câmpineanca în vederea analizării activității desfășurate în anul 2019 de secretarul general al 
Comunei Câmpineanca, Județul Vrancea   

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 dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 

36.950 mp., înscris în cartea funciară nr. 54642 situat în comuna Câmpineanca inventariat în domeniul 
privat al Comunei Câmpineanca în 67 imobile (loturi-terenuri) 

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 utilizarea excedentului anual al bugetului local 
aferent anului 2019 pentru sectiunea de dezvoltare.  
  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 aprobarea Planului de lucrări de interes local ce 
se vor realiza pe raza comunei Câmpineanca de către una din persoanele majore apte de muncă din 
familia beneficiară de ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru 
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 : 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  poziției nr. 1, pct. II din anexa nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Local nr. 8/30.01.2019  privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Câmpineanca și din 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 reprezentanților Consiliului Local al 

Comunei Câmpineanca în vederea analizării activității desfășurate în anul 2019 de secretarul general 
al Comunei 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. Comisia Juridica propune desemnarea următorilor 
consilieri care sa facă propunerea de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului omunei 
Cmpineanca dupa cum urmează : titulari : Iancu Dumitru (PSD) si Negoită Alexandru Adrian (PNL) 
și supleanți : Dîrdală Vasile (PSD) și Paraschiv Marinela Nicoleta (PNL) 
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. 



 Doamna Patrascu Lucia Camelia este nemultumita de aspectul strazii Hotarului, pe care nu sa 
mai facut nimic desi la sedinta din decembrie s-a mai ridicat aceasta problemă. 
 Domnu Nistoroiu Ionel doreste sa stie de ce s-a inceput introducerea conductei de gaze pe 
strazile laterale si nu pe principal asa cum sa mentionat la inceput iar dommnul primar il informeaza 
ca asa au venit tevile si pana vin cele mari au inceput pe strazile laterale unde sunt tevi mai mici. 
 Domnul Negoita Adrian doreste sa se faca demersurile pentru ca cetatenii din zona Cernat sa 
beneficieze si ei de iluminat iar domnul primar ii raspunde ca se va extinde din bugetul local si in acea 
zona. Acesta doreste sa stie care va fi destinatia actualului dispensar  iar domnul primar ii informeaza 
ca va fi stabilita ca locuinta sociala si se va atribui urmatorului inscris in lista de prioritati. La loturile 
de casa avem cereri pentru aproape toate loturile. 
 Presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul process verbal. 
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