
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi 13.08.2020 

 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Câmpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.     
117/05.08.2020, unde participa un numar de 12 consilieri din totalul de 13, cit constituie consiliul local, 
lipseste domnul Iancu Dumitru. 

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 : 12 
- abtineri : 0 

     - voturi impotriva : 0 
 Se aproba procesul verbal din sedinta anaterioara cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi 
impotriva si 0  abtinere. 
  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 

 I. Proiecte de hotarari: 
 1. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare,precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale 

2. Proiect de hotărâre privind  validarea Dispozitiei primarului nr. 91/21.07.2020 privind majorarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 

3. Proiect de hotărâre privind  vânzarea directă a terenului  în suprafata de 298 mp. situaţi în T 31, 
P 435 aflat în domeniul privat al comunei Câmpineanca atribuit în baza Legii nr. 15/2003 domnului Hanu 
Constantin 

4. Proiect de hotărâre privind  mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
serviciul de salubrizare a localitatilor Focsani si Golesti judetul Vrancea de a delega gestiunea serviciului 
de iluminat public in Comuna Câmpineanca precum si exercitarea atributiilor, drepturilor si obligatiilor 
Consiliului Local al Comuna Câmpineanca in acest domeniu  

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golesti, județul Vrancea, de a delega gestiunea serviciului 
de salubrizare de pe raza administrativă a Comunei Câmpineanca precum și exercitarea atribuțiilor, 
drepturilor și obligațiilor Consiliului Local al Comunei Câmpineanca  în acest sens  

6. Proiect de hotărâre privind  retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în 
suprafață de 302 mp situat în T 31, P 435, atribuit in folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 
domnului Voicu Costel :  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, la 
faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,CONSTRUIRE PRIMĂRIE, COMUNA 
CÂMPINEANCA, JUDEȚUL VRANCEA ”- finanțat din bugetul local  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii Cofinantare -Extindere retea gaze 
naturale pentru un numar de 10 strazi din Comuna Campineanca, Judetul Vrancea.  

Se supune la vot ordinea de zi : 
- voturi pentru : 12 
- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

 Se aproba ordinea de zi cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
Pct.1 de pe o.z. 1. Proiect de hotarare privind punerea în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare,precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale 

Ia cuvintul secretarul Comisiei economice    –  d-na Paraschiv Marinela, 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 : 12 
- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

 Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
Pct.2 de pe o.z. 2. Proiect de hotarire privind  validarea Dispozitiei primarului nr. 91/21.07.2020 

privind majorarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 
  Ia cuvintul secretarul Comisiei economice    –  d-na Paraschiv Marinela, 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 : 12 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 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 298 mp. 
situaţi în T 31, P 435 aflat în domeniul privat al comunei Câmpineanca atribuit în baza Legii nr. 15/2003 
domnului Hanu Constantin 
  Ia cuvintul secretarul Comisiei economice    –  d-na Paraschiv Marinela, 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 : 12 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

 Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
Pct.4 de pe o.z. 4. Proiect de hotărâre privind  mandatarea Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a localitatilor Focsani si Golesti judetul Vrancea de a 
delega gestiunea serviciului de iluminat public in Comuna Câmpineanca precum si exercitarea atributiilor, 
drepturilor si obligatiilor Consiliului Local al Comuna Câmpineanca in acest domeniu 
 Ia cuvintul secretarul Comisiei economice    –  d-na Paraschiv Marinela, 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 : 12 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
Pct.5 de pe o.z. 5. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golesti, județul Vrancea, de a delega gestiunea 
serviciului de salubrizare de pe raza administrativă a Comunei Câmpineanca precum și exercitarea 
atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Consiliului Local al Comunei Câmpineanca  în acest sens 

 Ia cuvintul secretarul Comisiei economice    –  d-na Paraschiv Marinela, 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 : 12 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
 Pct.6 de pe o.z. 6. Proiect de hotărâre privind  retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra 
terenului în suprafață de 302 mp situat în T 31, P 435, atribuit in folosință gratuită conform Legii nr. 
15/2003 domnului Voicu Costel 
  Ia cuvintul secretarul Comisiei economice    –  d-na Paraschiv Marinela, 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 

Doamna secretar ii informeaza pe domnii consilieri ca domnul Voicu Stefan Maricel se afla in conflict 
de interese, fiind ruda de gradul I cu domnul Voicu Costel iar domnul consilier s-a abtinut in cadrul 
comisiei de specialitate la acest proiect de hotarare. 
 Se supune la vot : 
      - voturi pentru : 11 

- abtineri :  1/ Voicu Ștefan Maricel 
- voturi impotriva : 1 

 Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 1 abtinere. 
 Pct.7 de pe o.z. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 
devizului general, la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,CONSTRUIRE 
PRIMĂRIE, COMUNA CÂMPINEANCA, JUDEȚUL VRANCEA ”- finanțat din bugetul local 
  Ia cuvintul secretarul Comisiei economice    –  d-na Paraschiv Marinela, 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 : 12 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

 Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
 Pct.8 de pe o.z. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii Cofinantare -
Extindere retea gaze naturale pentru un numar de 10 strazi din Comuna Campineanca, Judetul Vrancea 

 Ia cuvintul secretarul Comisiei economice    –  d-na Paraschiv Marinela, 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 : 12 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

 Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
 Presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
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