
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi   06.03.2020 

 
 In sedinta extraordinara a Consiliului Local Câmpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.     
64/2020, 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 :  
- abtineri :  

     - 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: 

1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie având ca obiect imobilul compus din 
suprafata totala de 4.386 mp. teren situat in extravilanul Comunei Campineanca, in T 33, aflată în 
proprietatea domnului Sarabu Paul. 

 2. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice vacante de execuție  de consilier, clasa  
I, grad profesional superior  din cadrul Compartimentului relații cu publicul și achiziții publice în funcția 
publică  de execuție de consilier  clasa  I, grad profesional debutant. 

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 acceptarea ofertei de donaţie având ca obiect imobilul 
compus din suprafata totala de 4.386 mp. teren situat in extravilanul Comunei Campineanca, in T 33, 
aflată în proprietatea domnului Sarabu Paul 

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 transformarea funcției publice vacante de execuție  
de consilier, clasa  I, grad profesional superior  din cadrul Compartimentului relații cu publicul și achiziții 
publice în funcția publică  de execuție de consilier  clasa  I, grad profesional debutant. 
  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. Intrebari, interpelari. 



 Domnul primar ii informează pe cei prezenți că începând cu data de 16 martie vom începe 
transportul cu autobuze de la Focsani, care va circula pe strada Hotarului. Acesta le prezintă traseul 
microbuzelor. 
 Domnul Negoita Adrian doreste sa se ia masuri cu masinile lasate pe domeniul public pentru ca am 
scapat de masina lu Boboc si acum este o alta masina lasata in acea zona iar domnul primar ii raspunde ca 
o sa fie mutată. 
 Presedintele de ședință declară sedinta închisă. 
 Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal. 
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