
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  17.09.2020 

 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.     
x/2020, unde participa un numar de 12 consilieri din totalul de 13, cit constituie consiliul local .La 
sedinta lipseste domnul viceprimar Fodolica Gabriel 

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 : 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  rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 
2. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri aflate în 

proprietatea privată a comunei Câmpineanca, judeţul Vrancea, transmis unor tineri beneficiari ai Legii 
nr. 15/2003 

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

4. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii 
serviciului de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea și acordarea mandatului 
special Primarului COMUNEI Câmpineanca să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul 
adunării generale a asociației  

5. Proiect de hotărâre privind  acordul de principiu pentru forma preliminară a documentației 
Planului Urbanistic General al comunei Câmpineanca, care se va transmite spre avizare instituțiilor 
abilitate, conform Legii 350/2001, actualizată    

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

 7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. 
Focşani a bunurilor a imobilelor situate în domeniul public al comunei Câmpineanca, judeţul Vrancea, 

II.Diverse. 
1.  Cerere  Tofan Lacramioara, schimbare contract inchiriere. 
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 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 : 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  retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra 

unor terenuri aflate în proprietatea privată a comunei Câmpineanca, judeţul Vrancea, transmis unor 
tineri beneficiari ai Legii nr. 15/2003 
  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 : 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  transformarea funcției publice vacante de 

execuție  de consilier achiziții publice, clasa  I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului 
relații cu publicul și achiziții publice în funcția publică  de execuție de consilier achiziții publice  clasa  
I, grad profesional superior 
  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 : 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 avizarea documentației de atribuire pentru 

delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea și 
acordarea mandatului special Primarului comunei Câmpineanca să aprobe întreaga documentație de 
atribuire în cadrul adunării generale a asociației 

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 : 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 acordul de principiu pentru forma preliminară a 

documentației Planului Urbanistic General al comunei Câmpineanca, care se va transmite spre avizare 

instituțiilor abilitate, conform Legii 350/2001, actualizată    
 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 : 12 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptat/respinsa cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 

abtineri. 

 Pct.6 de pe o.z. 6. 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 : 12 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

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 darea în administrare către S.C. Compania de Utilităţi 

Publice S.A. Focşani a bunurilor a imobilelor situate în domeniul public al comunei Câmpineanca, 
judeţul 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 : 12 
- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 

II. Diverse. 

1. Cererea doamnei Tofan Lacramioara este przentata consilierilor si se aproba cu unanimitate 

de voturi. 

Presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 

Drept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA    CONTRASEMNEAZA 

        SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

 COROIU STEFAN DANIEL         ROTARU OANA 


