
ROMANIA 

JUDETUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CIORĂŞTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 53 

din 28 noiembrie 2019 

 

privind                darea în administrare către UAT Judeţul Vrancea  a terenului din domeniul 

public al UAT Comuna Ciorăşti în suprafaţă totală de 160 mp situat în opt puncte distincte în 

vederea amplasării a 24 containere tip igloo, de 1500 litri,  pentru colectarea  selectivă a 

deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier şi sticlă 

 

Consiliul local al comunei Ciorăşti  întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 

noiembrie 2019, 

          -   văzând referatul pentru iniţierea proiectului de hotărâre privind darea în administrare 

către UAT Judeţul Vrancea  a terenului din domeniul public al UAT Comuna Ciorăşti în 

suprafaţă totală de 160 mp situat în opt puncte distincte în vederea amplasării a 24 containere tip 

igloo, de 1500 litri,  pentru colectarea  selectivă a deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier 

şi sticlă înregistrat sub numărul 4933/4.11.2019 ; 

 -   văzând raportul compartimentului de resort înregistrat sub numărul 5148/18.11.2019; 

-  ţinând cont de adresele cu numărul 5133/08.04.2019, 5133/24.04.2019, 

13139/03.09.2019, 13139/04.09.2019 primite din partea Cosiliului Judeţean Vrancea şi răspunsul 

Comunei Ciorăşti formulat prin adresele1854/02.05.2019, 3860/03.09.2019, 3915/09.09.2019 

precum şi de procesul verbal de predare primire încheiat în data de 15.04.2019 intre UAT Judeţul 

Vrancea în calitate de predător şi UAT Comuna Ciorăşti în calitate de primitor, pentru predarea-

primirea unui număr de 24 containere tip IGLOO de 1500 litri, opt de culoare albastră pentru 

hârtie, opt de culoare galbenă pentru plastic şi opt de culoare verde pentru sticlă, pentru dotarea 

punctelor de colectare în cadrul proiectului SMID Vrancea; 

      -     în baza avizului favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 

consiliului local reunite în şesinţa comună din data de 22 noiembrie 2019; 

     -       în temeiul prevederilor art. 129  alin. (1) şi (2)  lit. „c” alin. (6) lit. „a”, art. 139 alin. (3) 

lit. „g” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1. Darea în administrare către UAT Judeţul Vrancea  a terenului din domeniul public 

al UAT Comuna Ciorăşti în suprafaţă totală de 160 mp situat în opt puncte distincte în vederea 

amplasării a 24 containere tip igloo, de 1500 litri,  pentru colectarea  selectivă a deşeurilor de 

hârtie-carton, mase plastice, fier şi sticlă, după cum urmează: 

1. Punct de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier şi sticlă sat 

Ciorăşti – Lot nr. 1, suprafața de 20 mp,  T 15 P 591 cc,   valoare de inventar  286 lei şi lot 2 



suprafaţa de 20 mp T 15  P 210 cc, valoare inventar 286 lei,  conform Planului de Amplasament 

și Delimitare  a Imobilului, anexa nr.1 şi 2; 

 

2.  Punct de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier şi sticlă sat 

Codreşti – Lot nr. 3, suprafața de 20 mp,  T 5 P 164, 165 cc, valoare 171 lei, conform Planului de 

Amplasament și Delimitare  a Imobilului, anexa nr. 3; 

3.  Punct de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier şi sticlă sat 

Mihălceni – Lot nr. 4, suprafața de 20 mp,  T 12 P 696 cc, valoare de inventar 171 lei,  conform 

Planului de Amplasament și Delimitare  a Imobilului, anexa nr. 4; 

4.  Punct de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier şi sticlă sat Salcia 

Nouă – Lot nr. 5, suprafața de 20 mp,  T 23 P  385, 385/1 cc, valoare de inventar 171 lei, 

conform Planului de Amplasament și Delimitare  a Imobilului, anexa nr. 5; 

5.  Punct de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier şi sticlă sat Salcia 

Veche – Lot nr. 6, suprafața de 20 mp,  T 6 P 211, 212, 213 cc, valoare de inventar 171 lei, 

conform Planului de Amplasament și Delimitare  a Imobilului, anexa nr. 6; 

6.  Punct de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier şi sticlă sat Satu 

Nou – Lot nr. 7, suprafața de 20 mp,  T 16 P 293, 294 cc, valoare de inventar 171 lei,  conform 

Planului de Amplasament și Delimitare  a Imobilului, anexa nr. 7; 

7.  Punct de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier şi sticlă sat 

Spătăreasa – Lot nr. 8, suprafața de 20 mp,  T 6 P 187 A, valoare de inventar 171 lei,  conform 

Planului de Amplasament și Delimitare  a Imobilului, anexa nr. 8; 

 

Art.2.  Anexele 1-8 fact parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Ciorăşti, judeţul 

Vrancea, domnul Brăicău Nicolae- Gabriel prin aparatul de specialitate şi comunicat celor în 

drept şi Instituţiei Prefectului Judeţului Vrancea pentru verificare şi exercitarea controlului de 

legalitate prin grija secretarului general al comunei Ciorăşti,  judetul Vrancea. 

 

 

Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează, 

       Consilier local Bunea Ionel    Secretarul general al comunei, 

            Rizea Fănica 

 


