
ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂȘTI 

 

HOTARAREA nr. 16 

din 16 martie 2020 

privind          pentru actualizarea valorii de inventar a drumurilor din domeniul public, modernizate prin 

obiectivul de investiţii  “Modernizare drumuri comunale din comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea” 

 

Consiliul local al comunei Ciorăști, județul Vrancea întrunit în ședința extraordinară din data 

16 martie 2020,  

- având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru          actualizarea valorii de 

inventar a drumurilor din domeniul public, modernizate prin obiectivul de investiţii  “Modernizare 

drumuri comunale din comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea” înregistrat sub numărul 953/03.3.2020; 

- luând în considerare raportul de specialitate al compartimentului de resort cu privire la prezentul 

proiect de hotărâre înregistrat la numărul 1140 din 13.03.2020; 

- în baza avizului favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

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

protecţia mediului, servicii şi comerţ; 

- ținând cont de procesul verbal la terminarea lucrărilor a obiectivului de investitii “Modernizare 

drumuri comunale din comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea”cu nr 930/02.03.2020; 

- având în vedere prevederile punctului 18 din Instrucţiunile de plată la Contractul de finanţare cu nr. 

C0720RN00011724100721 pentru obiectivul de investitii “Modernizare drumuri comunale din 

comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea”; 

- în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (4)  din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi copletările ulterioare; 

- în temeiul art. 129  alin. (1) și alin. (2)  lit. ”b”, alin. (4) lit. ”d” și  art. 139 alin. (1) și (3) lit. ”g” din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

- în temeiul art. 129  alin. (1) și alin. (2)  lit. ”b”, alin. (4) lit. ”d” și  art. 139 alin. (1) și (3) lit. ”g” din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

ART 1. (1) Se aprobă şi se însuşeşte actualizarea valorii de inventar a bunurilor aparţinând  Unităţii 

Administartiv Teritoriale Comuna Ciorăşti cu bunurile rezultate în urma  finalizării investiţiei “Modernizare 

drumuri comunale din comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea”, conform anexei parte integrantă din  prezenta 

hotărâre. 

ART 2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Ciorăşti, 

judeţul Vrancea. 

ART 3. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul secretarului 

general al comunei Ciorăşti,  primarului comunei, domnului Brăicău Nicolae Gabriel și Instituției Prefectului 

Județului Vrancea pentru verificare și exercitarea controlului de legalitate, adusă la cunoştinţa publică prin 

afişare la sediu și publicată pe site-ul propriu al Comunei Ciorăști, județul Vrancea. 

 

 Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează, 

        Consilier local Musat Neculai    Secretarul general al comunei, 

            Rizea Fănica 

 


