
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi 23.04.2020 

 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.     
69/2020, 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 abtinere. 

  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 
 I. Proiecte de hotarari: 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile Ortodoxe din 
Comuna Câmpineanca 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al Comunei Câmpineanca pe 
anul 2020, a sumei de 22,50 mii lei, în vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie 
socială 

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului  în suprafata de  273 mp. situaţi în T 31, 
P 435 aflat în domeniul privat al comunei Câmpineanca, cu respectarea dreptului de preemţiune (Andreiu 
Nelu).   

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului  în suprafata de 306 mp. situaţi în T 31, P 
435 aflat în domeniul privat al comunei Câmpineanca atribuit în baza Legii nr. 15/2003 doamnei Taban 
Mirela Biatrice   

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Câmpineanca, 
judeţul  Vrancea  pe  trimestrul I al anului 2020 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Câmpineanca, judeţul  
Vrancea  pe  anul 2019 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020  

8. 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 68 imobile (loturi-terenuri)  

9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 10 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
81/12.12.2012 pentru stabilirea Metodologiei cadru de repartizare a terenurilor  atribuite in baza Legii nr. 
15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate 
personală   

10.  Proiect de hotărâre privind completarea inventarului terenurilor disponibile, din domeniul 
privat al Comunei Câmpineanca, care urmează a fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor, potrivit Legii nr. 
15/2003 republicată, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7/20.02.2020 

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

1. Raportul primarului privind starea socioeconimică și de mediu pe anul 2019 

2. Raportul primarului privind gestionarea bunurilor pe anul 2019 



3. Rapoartele de activitate ale consilierilor locali pentru anul 2019. 

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 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. 

Pct.2 de pe o.z. 2. Proiect de hotarire privind aprobarea alocării, din bugetul local al Comunei 
Câmpineanca pe anul 2020, a sumei de 22,50 mii lei, în vederea acordării unui sprijin material persoanelor 
aflate în nevoie socială  
  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 vânzarea directă a terenului  în suprafata de  273 mp. 
situaţi în T 31, P 435 aflat în domeniul privat al comunei Câmpineanca, cu respectarea dreptului de 
preemţiune (Andreiu Nelu) 
  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 vânzarea directă a terenului  în suprafata de 306 mp. 
situaţi în T 31, P 435 aflat în domeniul privat al comunei Câmpineanca atribuit în baza Legii nr. 15/2003 
doamnei Taban Mirela Biatrice   
 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 execuţiei bugetului local al comunei 
Câmpineanca, judeţul  Vrancea  pe  trimestrul I al anului 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 execuţiei bugetului local al comunei 
Cîmpineanca, judeţul  Vrancea  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.7 de pe o.z. 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli 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.8 de pe o.z. 8. 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 68 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.9 de pe o.z. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 10 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 81/12.12.2012 pentru stabilirea Metodologiei cadru de repartizare a terenurilor  atribuite in baza 
Legii nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe 
proprietate personală   
  I-a 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. 

Pct.10 de pe o.z. 10. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului terenurilor disponibile, din 
domeniul privat al Comunei Câmpineanca, care urmează a fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor, 
potrivit Legii nr. 15/2003 republicată, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7/20.02.2020 



  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. 

 
 II. Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali. 
 1. Raportul primarului privind starea socio-economică și de mediu pe anul 2019 
 2. Raportul primarului privind gestionarea bunurilor pe anul 2019 
 3. Rapoartele de activitate ale consilierilor locali pentru anul 2019. 
 Doamna Paraschiv Marinela este nemultumita de faptul ca masinile care iau piatra din raul Milcov 
merg cu viteza si tot praful se ridica si intra in casele din zona lor. 
 Domnul Negoita Adrian doreste sa fie curatate monumentele de iarba ca nu se mai vede in strada. 
 Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal. 

 

 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ 
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