
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  05.11.2020 

 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.     
142/2020, unde participa un numar de 12 consilieri din totalul de 13, cit constituie consiliul local .Lipseste 
doamna Pătrașcu Lucia Camelia. 

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 constituirea comisiei de numarare si validare a votului secret pentru 
mandatul 2020-2024 

2. Proiect de hotărâre privind  alegea viceprimarului comunei Câmpineanca, pentru mandatul 
2020-2024 

3. Proiect de hotărâre privind  retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în 
suprafață de 259 mp situat în T 31, P 435, atribuit in folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 doamnei 
Postolache Viorica Loredana:  

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 
Câmpineanca , judetul Vrancea în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “ Ioan Câmpineanu“  
pentru anul scolar 2020-2021 

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

6. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2020 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și   

depozitare a gunoiului menajer și similar în Comuna Câmpineanca 
8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea cu mandat, în numele și pe seama Consiliului Local al 

U.A.T. comuna Câmpineanca să reprezinte, UAT Comuna Câmpineanca, în relația cu Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitara “Vrancea Curată”, cu puteri depline de decizie și de vot 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Câmpineanca şi pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea 
Consiliului local al comunei Câmpineanca 

10 . Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional la Contractul de Cofinantare -Extindere 
retea gaze naturale pentru un numar de 10 strazi din Comuna Campineanca, Judetul Vrancea 

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 constituirea comisiei de numarare si validare a votului 
secret pentru mandatul 2020-2024 

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 

Domnul Chirilă Ștefan îl propune din partea PSD pe domnul Melinteanu Cornel 



Domnul Șerban Alin, îl propune din partea PNL pe domnul Voicu Ștefan Maricel 
Domnul Chirilă Ștefan îl propune din partea PMP pe domnul Ilie Claudiu. 
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 alegea viceprimarului comunei Câmpineanca, pentru 
mandatul 2020-2024 

Ia cuvantul domnul primar si il propune pe domnul Poieană Vasile, ca fiind cel mai bun candidat la 
acesta functie. 

Domnul Voicu Stefan Maricel il propune pe domnul Serbal Dorin Alin 
  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 ia o pauza si se intocmesc buletine de vot secret cu cele 2 propuneri.  
Se supune la vot : 

      - voturi pentru Poieană Vasile: 10 
- voturi pentru Serban Dorin Alin:  2 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 10 voturi pentru Poieană Vasile, 2 voturi pentru 

Serban Dorin Alin. Se supune la vot rezultatul alegerii si se aproba cu 12 voturi pentru. 

Pct.3 de pe o.z. 3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra 
terenului în suprafață de 259 mp situat în T 31, P 435, atribuit in folosință gratuită conform Legii nr. 
15/2003 doamnei Postolache Viorica Loredana. 
  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 0abtineri. 

Pct.4 de pe o.z. 4. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
comunei Câmpineanca , judetul Vrancea în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “ Ioan 
Câmpineanu“  pentru anul scolar 2020-2021 
 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 aprobarea execuţiei bugetului local al comunei 
Câmpineanca, judeţul  Vrancea  pe  trimestrul III 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 : 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  rectificarea bugetului local 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.7 de pe o.z. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea 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 : 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 împuternicirea cu mandat, în numele și pe seama 
Consiliului Local al U.A.T. comuna Câmpineanca să reprezinte, UAT Comuna Câmpineanca, în relația cu 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “Vrancea Curată”, cu puteri depline de decizie și de vot 

 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.9 de pe o.z. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Câmpineanca şi pentru instituţiile şi serviciile publice din 
subordinea Consiliului local al comunei Câmpineanca 
  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 : 12 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

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

Pct.10 de pe o.z. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional la Contractul de Cofinantare -
Extindere retea gaze naturale pentru un numar de 10 strazi din Comuna Campineanca, Judetul 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. Intrebari, interpelari, petitii. 



 Domnul Iancu Dumitru doreste sa stie daca la extinderea de la gaze intra si satul Pietroasa iar 
domnul primar ii raspunde ca doreste sa depuna un proiect cu fonduri europene si acolo vor fi prinse toate 
strazile si bransamentele la toate gospodariile. 
 Presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 
 Drept pentru care s-a inceiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR GENERAL 
        IANCU DUMITRU           ROTARU OANA 


