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Consiliul local al Comunei Ciorăști, județul Vrancea întrunit în ședința ordinară din data 

de 12 februarie 2020, 

- văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii – DALI pentru proiectul “Modernizare drumuri comunale şi de 

interes local din comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea” înregistrat sub nr. 248/22.01.2020; 

- în baza raportului compartimentului de specialitate cu nr. 527/06.02.2020; 

- ținând cont de avizul Comisiei pentru pentru programe de dezvoltare  economică, socială, buget 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 

protecţia mediului, servicii şi comerţ; 

- văzând documentaţia DALI întocmită de către SC EUROPROIECT SRL; 

- în temeiul prevederilor art. 129  alin. (1) și alin. (2)  lit. ”b”, alin.4) lit. ”d” și  art. 139 alin. (1) și 

(3) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art. 1. - Se aprobă Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţii  pentru investiţia  

“Modernizare drumuri comunale şi de interes local din comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea” potrivit 

anexei nr.1. 

Art. 2. -  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Modernizare drumuri comunale 

şi de interes local din comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea”, în valoare totală de 12.200.843,98 lei cu TVA, 

potrivit anexei nr. 2. 

Art.   3 – Anexe 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.  4. – Se aprobă cuprinderea în bugetul local al comunei Ciorăşti lucrările de investiţii şi 

valoarea acestora pe toată perioada de realizare a investiţiei. 

Art.  5. – Se aprobă asigurarea accesului public la investiţia realizată prin proiect fără taxe. 

Art.  6. – Aducerea la îndeplinire a hotărârii se asigură de către primarul comunei, în calitate de 

ordonator principal de credite şi compartimentul buget, contabilitate, impozite. 

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului Comunei Ciorăști,  Instituției Prefectului Județului Vrancea pentru 

exercitarea controlului de legalitate și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, 

precum și pe pagina de internet  www.ciorasti.infoprimarie.ro. 

 

Preşedinte de şedinţă,       Contrasemnează, 

         Consilier local Stan Ionel     Secretarul general al comunei, 

             Rizea Fănica 

HOTĂRÂREA nr. 12 

din 12 februarie 2020 

privind      aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii – DALI pentru proiectul 

“Modernizare drumuri comunale şi de interes local din comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea” 

 

 



 


