
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  20.11.2020 

 
 In sedinta extraordinara a Consiliului Local Câmpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.     
153/2020, unde participa un numar de 13 consilieri din totalul de 13, cât constituie consiliul local . 

Secretarul comunei Câmpineanca a pus la dispozitia consilierilor, in timp util procesul verbal 
încheiat în sedința precedentă, pentru a fi analizat și aprobat. 

Se supune la vot apobarea procesului verbal din sedinta anterioara: 
- voturi pentru : 13 
- abtineri : 0 

     - voturi impotriva : 0 
 Se aproba procesul verbal din sedinta anaterioara cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi 

impotriva si 0 abtineri. 

  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 
 I. Proiecte de hotărâri : 

1. Proiect de hotărâre aprobarea prelungirii solicitarii scrisorii de garantie din partea fondului de 
garantare pentru proiectul ,,Refacere si modernizare drumuri de interes local în com. Câmpineanca, jud. 
Vrancea"   

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

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererilor și atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri 
aflate în proprietatea privată a comunei Câmpineanca, judeţul Vrancea, pentru construirea de locuinţe  
proprietate personală în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003:   

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea pct. I din Anexa nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 46/14.07.2020 privind aprobarea metodologiei pentru acordarea de facilități  pentru 
unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători. 

II.  Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali. 
Se supune la vot ordinea de zi : 

- voturi pentru : 13 
- abtineri :  0 
- voturi împotriva : 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 prelungirii solicitarii scrisorii de garantie din 
partea fondului de garantare pentru proiectul ,,Refacere si modernizare drumuri de interes local în com. 
Câmpineanca, jud. 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 : 13 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

 Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 

Pct.2 de pe o.z. 2. Proiect de hotarire privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 
devizului general, la faza de autorizație și proiect tehnic pentru obiectivul de investiţie ,,CONSTRUIRE 
PRIMĂRIE, COMUNA CÂMPINEANCA, JUDEȚUL VRANCEA ”- finanțat din bugetul local   
  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 : 13 
- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 

Pct.3 de pe o.z. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor și atribuirea în folosinţă gratuită 
a unor terenuri aflate în proprietatea privată a comunei Câmpineanca, judeţul Vrancea, pentru construirea 
de locuinţe  proprietate personală în conformitate cu prevederile 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 : 13 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

 Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 

Pct.4 de pe o.z. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea pct. I din Anexa nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 46/14.07.2020 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 : 13 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 
Hotarirea a fost adoptată respinsa cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 

abtineri. 

 II.  Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali. 
 La acest punct se pun in dezbatere următoarele cereri: 
 1. Cererea nr. 8883/02.11.2020 a domnului Cociu Gheorghe.  
 Domnul primar îi informeaza pe consilieri că acest teren nu este inventariat in domeniul public sau 
privat si este la dispozitia comisiei de aplicare a legilor fondului funciar. 
 2. Cererea nr. 9378/19.11.2020 a reprezentantului S.C. ASIGURY SRL, se aprobă cu unanimitate 
de voturi. 
 Președintele de ședință declară lucrările ședinței înschise, drept pentru care s-a încheiat prezentul 
process verbal. 
  
 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       CONTRASEMNEAZĂ  
                SECRETAR GENERAL 
      IANCU DUMITRU            ROTARU OANA 


