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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂȘTI 

 

HOTĂRÂREA nr. 54 
din  5 decembrie  2019 

privind  suplimentarea lucrărilor  cu drumul lateral DC192 km 1+003 stânga, la investiţia 

“Modernizare drumuri comunale, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea” 

Consiliul local al comunei Ciorăști, județul Vrancea întrunit în ședința 

extraordinară din data de  5 decembrie 2019, 

- văzând referatul pentru inițierea proiectului de hotărâre pentru suplimentarea lucrărilor  

cu drumul lateral DC192 km 1+003 stânga la investiţia “Modernizare drumuri comunale, 

comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea”., înregistrat sub numărul 5315/1/29.11.2019; 

- ţinând cont de prevederile HCL nr. 10/2019 privind actualizarea şi modificarea Anexei 

la HCL nr. 8 din 30 ianuarie 2018 cu privire la inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Ciorăşti, județul Vrancea; 

- în baza raportului compartimentului de resort înregistrat sub numărul 5315/2/29.11.2019; 

- ținând cont de avizul 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 comerț înregistrat sub nr. 

5315/3/29.11.2019; 

- în temeiul prevederilor art. 129  alin. (1) şi (2)  lit. „d” alin. (7) lit. „m”, art. 139 alin. (3) 

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

                                                HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Aprobarea  suplimentării lucrărilor  cu drumul lateral DC192 km 1+003 stânga, la 

investiţia “Modernizare drumuri comunale, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea”. 

Art.2. (1) Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

“Modernizare drumuri comunale, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea”  cu suplimentarea  

lucrărilor  - drumul lateral DC192 km 1+003 stânga, conform Dispoziţiei de şantier nr. 

2/4.12.2019,  anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Asigurarea finanţării din surse proprii a lucrărilor la drumulul lateral DC192 km 1+003 

stânga,  în sumă totală de 22.622,99 lei din care: 19.010.92 lei valoare fară TVA şi valoare TVA 

19%  3.612,07 lei. 

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 Stan Ionel              Secretarul general al comunei, 

            Rizea Fănica 


