
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi      .2020 

 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.     
x/2019, 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 :  
- abtineri :  

     - voturi impotriva : 0 
 Se aproba procesul verbal din sedinta anaterioara cu un numar de ---- voturi pentru, 0 voturi 

impotriva si      abtinere. 

  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 

 I. Proiecte de hotarari: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Câmpineanca, judeţul  

Vrancea  pe  trimestrul II al anului 2020 
2. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 
3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 35/2020 privind  aprobarea 

modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și   depozitare a gunoiului menajer și similar 
în Comuna Câmpineanca 

4. Proiect de hotărâre privind  acceptarea primirii Comunei Vîrteșcoiu, județul Vrancea, ca membru 
nou asociat, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport 
public local prin curse regulate, ,,ASOCIAȚIA METROPOLITAN TRANS”  

5. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Câmpineanca, județul Vrancea, ca membru nou 
asociat, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani 
și Golești, județul Vrancea 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea metodologiei pentru acordarea de facilități pentru unele 
categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători 

7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al comunei Câmpineanca a unor bunuri 
imobile.    

8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei 
Câmpineanca a imobilului C 2- construcție administrative și social culturală în suprafață de 142 mp.  în 
vederea demolării.   

9. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie având ca obiect rețea de apă și canalizare 
cu o lungime totală de 9431 ml., aflată în proprietatea doamnei Cristian Alexandra 

II. Cerere Hanu Constantin cumparare teren cartier Tineretului 
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 execuţiei bugetului local al comunei 

Câmpineanca, judeţul  Vrancea  pe  trimestrul II 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 : ______/ ________________________________________________ 
- abtineri :  ______ / ____________________________________________________ 
- voturi impotriva : ________/ ____________________________________________ 



Hotarirea a fost adoptata/respinsa cu un numar de ___ voturi pentru, ____ voturi impotriva si ____ 

abtineri. 

Pct.2 de pe o.z. 2. Proiect de hotarire privind  rectificarea bugetului local de venituri şi 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 : ______/ ________________________________________________ 
- abtineri :  ______ / ____________________________________________________ 
- voturi impotriva : ________/ ____________________________________________ 
Hotarirea a fost adoptata/respinsa cu un numar de ___ voturi pentru, ____ voturi impotriva si 

____ abtineri. 

Pct.3 de pe o.z. 3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 

35/2020 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 -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 : ______/ ________________________________________________ 
- abtineri :  ______ / ____________________________________________________ 
- voturi impotriva : ________/ ____________________________________________ 

Hotarirea a fost adoptata/respinsa cu un numar de ___ voturi pentru, ____ voturi impotriva si ____ 

abtineri. 

Pct.4 de pe o.z. 4. Proiect de hotărâre privind acceptarea primirii Comunei Vîrteșcoiu, județul 

Vrancea, ca membru nou asociat, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 
serviciul de transport public local prin curse regulate, ,,ASOCIAȚIA METROPOLITAN TRANS”  
 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 : ______/ ________________________________________________ 
- abtineri :  ______ / ____________________________________________________ 

- voturi impotriva : ________/ ____________________________________________ 
Hotarirea a fost adoptata/respinsa cu un numar de ___ voturi pentru, ____ voturi impotriva si 

____ abtineri. 

Pct.5 de pe o.z. 5. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Câmpineanca, județul Vrancea, ca 

membru nou asociat, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  pentru serviciul de salubrizare a 

localităților Focșani și Golești, 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 : ______/ ________________________________________________ 

- abtineri :  ______ / ____________________________________________________ 
- voturi impotriva : ________/ ____________________________________________ 

Hotarirea a fost adoptata/respinsa cu un numar de ___ voturi pentru, ____ voturi impotriva si ____ 

abtineri. 

 Pct.6 de pe o.z. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei pentru acordarea de facilități 
pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători 
  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 : ______/ ________________________________________________ 

- abtineri :  ______ / ____________________________________________________ 
- voturi impotriva : ________/ ____________________________________________ 

Hotarirea a fost adoptata/respinsa cu un numar de ___ voturi pentru, ____ voturi impotriva si ____ 

abtineri. 

Pct.7 de pe o.z. 7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al comunei Câmpineanca a 

unor bunuri imobile 
 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 : ______/ ________________________________________________ 

- abtineri :  ______ / ____________________________________________________ 
- voturi impotriva : ________/ ____________________________________________ 

Hotarirea a fost adoptata/respinsa cu un numar de ___ voturi pentru, ____ voturi impotriva si ____ 

abtineri. 

Pct.8 de pe o.z. 8. Proiect de hotărâre privind privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

Comunei Câmpineanca a imobilului C 2- construcție administrative și social culturală în suprafață de 142 
mp.  în vederea demolării 

 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 : ______/ ________________________________________________ 
- abtineri :  ______ / ____________________________________________________ 
- voturi impotriva : ________/ ____________________________________________ 

 
Hotarirea a fost adoptata/respinsa cu un numar de ___ voturi pentru, ____ voturi impotriva si ____ 

abtineri. 

Pct.9 de pe o.z. 9. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie având ca obiect rețea de apă și 

canalizare cu o lungime totală de 9431 ml., aflată în proprietatea doamnei Cristian Alexandra 
 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 : ______/ ________________________________________________ 

- abtineri :  ______ / ____________________________________________________ 
- voturi impotriva : ________/ ____________________________________________ 

Hotarirea a fost adoptata/respinsa cu un numar de ___ voturi pentru, ____ voturi impotriva si ____ 

abtineri. 


