
ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂȘTI 

 

HOTĂRÂREA nr. 5 

din 30 ianuarie 2020 

 

privind           actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Educatie Europeana 

în Ciorăști Vrancea – EEC Vrancea” aprobați prin HCL nr. 22/2018 

 

 

Consiliul local al comunei Ciorăști, județul Vrancea întrunit în ședința ordinară 

din data 30 ianuarie 2020,  

 

- în baza referatului pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Educatie Europeana în Ciorăști 

Vrancea – EEC Vrancea” aprobați prin HCL nr. 22/2018; 

- văzând raportul compartimentului de resort cu privire la prezentul proiect de hotărâre 

înregistrat la numărul 282 din 23.01.2020; 

- în baza avizului favorabil al Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement, religie a Consiliului local al comunei 

Ciorăşti, judeţul Vrancea; 

- în conformitate cu reglementările Instrucțiunii AM POR nr. 112/08.03.2019 cu 

privire la aplicarea prevederilor art.71 din OUG 114/2018, publicată in MO 

nr.116/29.12.2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul contrucțiilor publice și 

a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 

prorogarea unor termene; 

- ținând cont de prevederile HCL nr. 22/2018 privind aprobarea proiectului „Educatie 

Europeana în Ciorăști Vrancea – EEC Vrancea” în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 

10.1, apelul de proiecte POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul 

educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut 

de părăsire timpurie a sistemului; 

- în temeiul 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, 

-  

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART 1. Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectuluii „Educatie 

Europeana în Ciorăști Vrancea – EEC Vrancea”  aprobați prin HCL nr. 22/2018, astfel: 

 

(1) valorea totală a proiectului „Educatie Europeana în Ciorăști Vrancea – EEC Vrancea”  

este de 4.909.762,56 lei; 

(2) valoarea contribuției proprii(cofinanțare) 86.087,25 lei; 

(3)  valoarea cheltuielilor neeligibile 605.400.96 lei. 



ART   2. Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 22/2018 rămân neschimbate. 

 

ART 3. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei, domnului Brăicău 

Nicolae Gabriel și Instituției Prefectului Județului Vrancea pentru verificare și exercitarea 

controlului de legalitate prin grija secretarului general al comunei și  adusă la cunoştinţa 

publică prin afişare la sediu și publicată pe site-ul propriu al Comunei Ciorăști, județul 

Vrancea. 

 

 

 

         Președinte de ședință,                          Contrasemnează, 

      Consilier local Stan Ionel           Secretarul general al comunei, 

                     Rizea Fănica 

 

 

 

 


