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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 aprobarea necesităţii şi 

oportunităţii realizării investiţiilor  “Amenajare spaţii verzi, amenajare loc de joacă pentru 

copii, dotare cu mobilier urban şi împrejmuire în localitatea Codreşti, comuna Ciorăşti, judeţul 

Vrancea” şi “Amenajare spaţii verzi, amenajare loc de joacă pentru copii, dotare cu mobilier 

urban şi împrejmuire în localitatea Satu Nou, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea” înregistrat sub 

nr. 5482/10.12.2019; 

- în baza raportului compartimentului de resort înregistrat sub nr. 284/23.01.2020; 

- ținând cont de  Nota conceptuală pentru justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării 

investiţiilor  “Amenajare spaţii verzi, amenajare loc de joacă pentru copii, dotare cu mobilier 

urban şi împrejmuire în localitatea Codreşti, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea” şi “Amenajare 

spaţii verzi, amenajare loc de joacă pentru copii, dotare cu mobilier urban şi împrejmuire în 

localitatea Satu Nou, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea” cu nr. 5484/10.12.2020; 

- ținând cont de  avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare  economică, socială, buget 

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

comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ; 

- în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 

si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investitii finantate din fonduri publice; 

- în temeiul prevederilor art.  129  alin. (1) și alin. (2)  lit. ”d”, alin. (7) lit. ”e-f” 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. (1) Aprobarea  necesității şi oportunității realizării investiţiei  “Amenajare spaţii verzi, 

amenajare loc de joacă pentru copii, dotare cu mobilier urban şi împrejmuire în localitatea Codreşti, 

comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea” la o valoare estimată de 385.941,00 cu TVA.  

(2) Aprobarea  necesității şi oportunității realizării investiţiei “Amenajare spaţii verzi, amenajare loc 

de joacă pentru copii, dotare cu mobilier urban şi împrejmuire în localitatea Satu Nou, comuna 

Ciorăşti, judeţul Vrancea”  la o valoare estimată de 312.377,00 cu TVA. 

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 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. 7 

din 30 ianuarie 2020 

privind     aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării investiţiilor  “Amenajare spaţii verzi, amenajare 

loc de joacă pentru copii, dotare cu mobilier urban şi împrejmuire în localitatea Codreşti, comuna 

Ciorăşti, judeţul Vrancea” şi “Amenajare spaţii verzi, amenajare loc de joacă pentru copii, dotare cu 

mobilier urban şi împrejmuire în localitatea Satu Nou, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea” 


