
                                      

                               

ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂȘTI 

 

 

 

 

 

 

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

data de 30 ianuarie 2020, 

- văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind  actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici ai investiţiei „ÎNFIINȚARE  SISTEM DE CANALIZARE A APELOR 

UZATE ÎN COMUNA CIORĂȘTI, JUDEŢUL VRANCEA” aprobaţi prin HCL nr. 61/2016 

şi actualizaţi prin HCL nr. 4/2017, înregistrat la nr. 148 din 16 ianuarie 2020; 

- în baza raportului compartimentului de resort înregsitrat sub nr. ....../................; 

- ținând cont de  avizul favorabil acordat de comisia de specialitate a consiliului local - 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 

mediului, servicii şi comerţ; 

- având în vedere prevedrile HCL nr. 61/2016 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate al 

proiectului „ÎNFIINȚARE  SITEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA 

CIORĂȘTI, JUDEŢUL VRANCEA” și ale HCL nr. 4/2017 pentru actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici;  

- 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.   Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „ÎNFIINȚARE  SISTEM 

DE CANALIZARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA CIORĂȘTI, JUDEŢUL VRANCEA” 

potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Pentru respectarea prevederilor  art. 1 răspunde primarul Comunei Ciorăști, județul 

Vrancea, domnul Brăicău Nicolae Gabriel.  

Art. 3. - 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. 

 

 

Iniţiator, 

PRIMAR , 

BRĂICĂU NICOLAE-GABRIEL 

 

 
 
 
 
       

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind        actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „ÎNFIINȚARE  SISTEM DE 

CANALIZARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA CIORĂȘTI, JUDEŢUL VRANCEA” aprobaţi 

prin HCL nr. 61/2016 şi actualizaţi prin HCL nr. 4/2017 

 

 



 

       ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA CIORĂŞTI 

 

 

Nr. ..... din ............ 

 

 

 

 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

„ÎNFIINȚARE  SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA CIORĂȘTI, 

JUDEŢUL VRANCEA” aprobaţi prin HCL nr. 61/2016 şi actualizaţi prin HCL nr. 4/2017 

 

 

 

 Având în vedere prevederile Codului fiscal potrivit cărora cota normală de TVA aplicabilă 

începând cu anul 2017 este de 19% iar determinarea valorii întregului proiect pentru investiţia 

„ÎNFIINȚARE  SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA CIORĂȘTI, 

JUDEŢUL VRANCEA” s-a făcut în anul 2016 când cota TVA era de 20%, este imperios necesară 

iniţierea unui proiect de hotărâre in vederea actualizării valorii proiectului cu noua cotă de TVA. 

 Astfel, vechea valoare a proiectului „ÎNFIINȚARE  SISTEM DE CANALIZARE A 

APELOR UZATE ÎN COMUNA CIORĂȘTI, JUDEŢUL VRANCEA” ,în sumă totală de  

17.673.377,00 lei cu TVA inclus, va fi de 17.557.816,00 lei cu TVA inclus. 

 Determinarea noului cuantum al valorii proiectului se justifică prin Devizul general ataşat. 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector Mihalache Mirela 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        ROMANIA 

JUDETUL VRANCEA 

COMUNA CIORĂȘTI 

Nr. 149 din  16.01.2020 

 

 

 

ANUNȚ 

 

Aducem al cunoștința publicului PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  privind actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici ai investiţiei „ÎNFIINȚARE  SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE 

ÎN COMUNA CIORĂȘTI, JUDEŢUL VRANCEA” aprobaţi prin HCL nr. 61/2016 şi actualizaţi 

prin HCL nr. 4/2017. 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Secretarul general al comunei Ciorăști, 

județul Vrancea,  la primărie. 

Începând cu data afişării, cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu 

valoare de recomandare, pe adresa Primăriei comunei Ciorăști, din satul Ciorăști sau la adresa de 

email: primariaciorasti@yahoo.com. 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE AFIŞARE 

 

Încheiat la data de  16 ianuarie 2020 la sediul Primăriei din comuna Ciorăști, jud.Vrancea, cu ocazia  

afişării PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiţiei „ÎNFIINȚARE  SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA 

CIORĂȘTI, JUDEŢUL VRANCEA” aprobaţi prin HCL nr. 61/2016 şi actualizaţi prin HCL nr. 

4/2017. 

 Şedinţa Consiliului local al comunei Ciorăști, județul Vrancea în care va fi supus dezbaterii 

și aprobării proiectul de hotărâre afișat, va avea loc în data de 30 ianuarie 2020, în Căminul Cultural 

din satul Ciorăști, județul Vrancea. 

Proiectul de Hotărâre s-a afişat la intrarea în clădirea Primăriei, la avizier. 

  

 

 

Secretarul general al comunei, 

Rizea Fănica 

 

 

 

 

 

mailto:primariaciorasti@yahoo.com


 

R O M Â NI A 

JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂŞTI 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ 

 

 

 

A V I Z U L 

Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, 

servicii şi comerț pentru  proiectul  de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

ai investiţiei „ÎNFIINȚARE  SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA 

CIORĂȘTI, JUDEŢUL VRANCEA” aprobaţi prin HCL nr. 61/2016 şi actualizaţi prin HCL nr. 

4/2017 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, 

servicii şi comerț,   întrunită în  data de   23 ianuarie 2020,   

 

- luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind proiectul  de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „ÎNFIINȚARE  SISTEM DE CANALIZARE A 

APELOR UZATE ÎN COMUNA CIORĂȘTI, JUDEŢUL VRANCEA” aprobaţi prin HCL nr. 

61/2016 şi actualizaţi prin HCL nr. 4/2017; 

- văzând materialele care stau la baza inițierii proiectului precum și dispozițiile legale care îl 

reglementează, constată că acesta este legal. 

 

 Pentru aceste considerente, în baza prevederilor  art. 136 alin. (6), art. 141 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, comisia acordă: 

 

 

AVIZ FAVORABIL 

 

proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

„ÎNFIINȚARE  SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA CIORĂȘTI, 

JUDEŢUL VRANCEA” aprobaţi prin HCL nr. 61/2016 şi actualizaţi prin HCL nr. 4/2017 și 

propune Consiliului Local al comunei Ciorăşti să-l dezbată și să adopte o hotărâre în forma 

prezentată. 

 

 

           Preşedinte comisie,                                                                 Secretar comisie,  

             Săndulescu Delia                                                              Tatarciuc Viorica Carolina 

 

 

                   Membri: Chioveanu Leana,         Petrica Dumitru                   Bunea Ionel  

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂȘTI 

 

 

 

 

 

 

 

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

data de 30 ianuarie 2020, 

- văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind  actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici ai investiţiei „ÎNFIINȚARE  SISTEM DE CANALIZARE A APELOR 

UZATE ÎN COMUNA CIORĂȘTI, JUDEŢUL VRANCEA” aprobaţi prin HCL nr. 61/2016 

şi actualizaţi prin HCL nr. 4/2017, înregistrat la nr. 148 din 16 ianuarie 2020; 

- în baza raportului compartimentului de resort înregsitrat sub nr. 28323.01.2020; 

- ținând cont de  avizul favorabil acordat de comisia de specialitate a consiliului local - 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 

mediului, servicii şi comerţ; 

- având în vedere prevedrile HCL nr. 61/2016 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate al 

proiectului „ÎNFIINȚARE  SITEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA 

CIORĂȘTI, JUDEŢUL VRANCEA” și ale HCL nr. 4/2017 pentru actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici;  

- 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.   Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „ÎNFIINȚARE  SISTEM 

DE CANALIZARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA CIORĂȘTI, JUDEŢUL VRANCEA” 

potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Pentru respectarea prevederilor  art. 1 răspunde primarul Comunei Ciorăști, județul 

Vrancea, domnul Brăicău Nicolae Gabriel.  

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 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. 

 

 

 

     Președinte de ședință,              Contrasemnează, 

   Consilier local Stan Ionel     Secretarul general al comunei, 

         Rizea Fănica 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 6 
din 30 ianuarie 2020 

privind        actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „ÎNFIINȚARE  SISTEM DE 

CANALIZARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA CIORĂȘTI, JUDEŢUL VRANCEA” aprobaţi 

prin HCL nr. 61/2016 şi actualizaţi prin HCL nr. 4/2017 

 

 



 


