
 
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  20.02.2020 

 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.     
57/2020, 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: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea 

vehiculelor de pe raza comunei Câmpineanca, care nu se supun înmatriculării: initiator, primar Ivan 
Tudorel 

Proiect de hotărâre privind validarea inventarului terenurilor disponibile, din domeniul privat al 
Comunei Câmpineanca, care urmează a fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor, potrivit Legii nr. 15/2003 
republicată: initiator, primar Ivan Tudorel 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, la 
faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA 
CÂMPINEANCA, JUDEȚUL VRANCEA” initiator, primar Ivan Tudorel 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, la 
faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU 
GAZE NATURALE”: initiator, primar Ivan Tudorel 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 
Câmpineanca pentru anul 2020: initiator, primar Ivan Tudorel 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor aditionale la contractul de inchiriere nr. 2275/2005 
si 2276/2005 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizează 
locuinte pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a 
prevederilor Legii nr.152/1998 republicata si modificata. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobare repartizare locuință destintă închirierii, conform listei de 
priorități aprobată în anul 2020   

9.  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţa al Consiliului Local Câmpineanca 
pe o perioada de 3 luni: martie 2020- mai 2020 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu 
handicap grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2020  

11. Proiect de hotărâre privind   aprobarea   Planului anual de acţiune în domeniul serviciilor 
sociale, administrate și finanțate din bugetul Consiliului local Câmpineanca pentru anul 2020. 

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 Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa 
şi radierea vehiculelor de pe raza comunei Câmpineanca, care nu se supun înmatriculării 

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 validarea inventarului terenurilor disponibile, din 
domeniul privat al Comunei Câmpineanca, care urmează a fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor, 
potrivit Legii nr. 15/2003 republicată 
  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 indicatorilor tehnico-economici și a 
devizului general, la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “CĂMIN 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.4 de pe o.z. 4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 
devizului general, la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “EXTINDERE RETEA 
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE” 
 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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 
Câmpineanca pentru anul 2020 

Domnul primar le prezinta consilierilor modul de repartizare a sumelor in bugetul 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 : 13 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 

 Pct.6 de pe o.z. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor aditionale la contractul de 
inchiriere nr. 2275/2005 si 2276/2005 
  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.7 de pe o.z. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se 
repartizează locuinte pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în 
aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicata si modificata 
 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.8 de pe o.z. 8. Proiect de hotărâre privind aprobare repartizare locuință destintă închirierii, conform 
listei de priorități aprobată în 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.9 de pe o.z. 9. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţa al Consiliului Local 
Câmpineanca pe o perioada de 3 luni: martie 2020- mai 2020 
  I-a cuvintul presedintele Comisiei economice    –  d-l Iancu Dumitru, care prezinta pct. de vedere 
al acesteia inclus in raportul de avizare –favorabil. Domnul presedinte al comisiei il propune presedinte de 
sedinta pe domnul Lepădatu Ionel Costel. 

I-a 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.10 de pe o.z. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor 
cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii 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.11 de pe o.z. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune în domeniul 
serviciilor sociale, administrate și finanțate din bugetul Consiliului local Câmpineanca 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 

I-a 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 : 
 1. Cerere Andreiu Nelu. 
 Viceprimarul prezinta solicitarea domnului Andreiu Nelu si se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Domnul Curca Liviu doreste sa stie daca extinderea la gaze se va realiza pe toate strazile pentru ca 
pe strada Pompierilor nu s-a demarat nici un proiect. La canalizare m-au pus sa cumpar eu pompele si ei 
vor deveni proprietari pe ce am cumparat eu.  
 Domnul Ivan Tudorel ii raspunde ca vom rezolva problema cu canalizarea si pe acea strada, in 
funtie de finantarea pe care o avem. Aceasta problemă o avem si pe strada Aleea Florilor care dintr-o 
eroare a constructorilor de la apa canal nu avem retea introdusa si noi incepem asfaltarea in acea zona. 
Aceasta situatie o intalnim si la Carnabel unde ni s-a donat reteua electrica, o investitie de 8 miliarde si noi 
am predat-o la electrica. Ei fac studiu si legislatia ii obliga sa ne achite 80% din sumă. Canalizarea pe 
Pompierilor o sa trebuiasca sa o facem noi dar după ce terminăm etapa a II. Atunci vom verifica toate 
strazile si vom urma o noua etapa de introducere canal. 
 La asfaltare avem uun numar de 2 proiecte in derulare, realizate de acelasi constructor și dureaza 
pentru ca sunt mai multe comune unde acestia lucreaza. Noi avem ca prioritate acum sa terminam 
proiectele incepute dar cand le vom termina o sa ne orientam si spre achizitionarea de utilaje. 
 Domnul Negoita Adrian le aduce la cnostinta celor prezenti problema cainilor abandonati ca le 
Bică Nanu sunt in jur de 20 de caini. 
 Domna Paraschiv Marinela ii informeaza ca si in zona unde locuieste doamna sunt tot asa multi 
caini. 
 Domnul primar considera ca firma care vine si prinde cainii, ii aduna pe o parte si le da drumul pe 
alta. 
 Domnul viceprimar ii informeaza pe cei prezenti ca noi facem regulat solicitare la Focsani sa vina 
masina sa ii adune dar intampinam probleme atunci cand trebuie sa ii prinda pentru ca doamna Jelea si 
vecinul sau Cornel ii alunga si hingherii nu ii mai pot prinde. 
 Domnul Curca Liviu ii informeaza pe domnii consilieri ca doamna Jelea a carat cu masina 
personala caini la sterilizat iar domnul primar ii raspunde ca nu este o solutie buna sa aduni cainii sa ii 
sterilizezi si apoi sa ii lasi liberi pe strazi sa muste copii. 
 Domnul Zamfiroiu Dinu ii informeaza pe domnii consilieri ca a prezentat cetatenilor proiectele 
incepute  si sunt multumiti de acestea. Avem o problema sociala la familia Nitescu, care are probleme 
deosebite, sunt bolnavi de cancer si baiatul si tatal. (Locuiest pe str. Viilor) 
 Domnul primar ii informeaza ca va merge doamna Murgu Maria sa faca ancheta sa vedem cum ii 
putem ajuta.  
 Președintele de ședință declară lucrările ședinței închise. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal. 
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