
                              
 

PROCES - VERBAL 
Incheiat astazi 28.10.2020 

 
 In sedinta de îndată a Consiliului Local Câmpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.     
141/27.10.2020, unde participa un numar de 12 consilieri din totalul de 13, cât constituie consiliul local, 
lipseste doamna Pătrașcu Lucia Camelia. 
 Presedintele de sedinta da citire o.z. : 
           I.  Proiecte de hotărâri: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie –decembrie 

2020 

 2. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

comunei  Câmpineanca, pentru mandatul 2020-2024  

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

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 alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie 

–decembrie 2020 
Ia cuvintul domnul Melinteanu Cornel și îl propune președinte de ședință pentru lunile octombrie-

decembrie 2020 pe domnul Iancu Dumitru. 
Se supune la vot propunerea privind desemnarea domnului Iancu Dumitru : 

      - 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. 
 Domnul Iancu Dumitru preia conducerea sedintei. 

Pct.2 de pe o.z. 2. Proiect de hotarire privind  organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

local al comunei  Câmpineanca, pentru mandatul 2020-2024 
  Ia cuvantul domnul Iancu Dumitru care este de acord cu propunerea domnului primar de a constitui 
un număr de 2 comisii propune ca din partea partidului social democrat sa facă parte in comisia economic 
domnii : Iancu Dumitru, Pătrașcu Lucia Camelia, Dîrdală Vasile, Poieană Vasile și Melinteanu Cornel iar 
din comisia juridica vor face parte : Lepădatu Ionel, Secară Carmen, Chirilă Ștefan, Nistoroiu Ionel si 
Poieană Vasile. La repartizare am avut in vedere mentinerea consilierilor care au fost in mandatul anterior 
in cadrul acelorasi comisii. 
 Ia cuvantul domnul Voicu Stefan Maricel care este de acord cu propunerea domnului primar de a 

constitui un număr de 2 comisii propune ca din partea partidului national liberal să se mențină la fel 
consilierii vechi respectiv Patrascu Lucia Camelia in cadrul comisiei economice si Serban Alin iar Voicu 
Stefan să rămână în comisia juridică. 
 Ia cuvantul domnul Ilie Claudiu si afirmă că este de acord cu constituirea unui numar de 2 comisii 
si doreste sa faca parte din cadrul comisiei juridice. 

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. 
O dată constituite aceste comisii isi desemneaza presedintele de comisie si secretarul acesteia dupa 

cum urmează :  
 



 
1. Comisia economică – presedinte : Iancu Dumitru si secretar : Pătrașcu Lucia Camelia  
2. Comisia juridică- președinte : Lepădatu Ionel Costen și secretar : Secară Carmen 

 Presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
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