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JUDEȚUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂȘTI 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A nr. 8 

din 30 ianuarie 2020 

 

privind          actualizarea valorii de inventar a drumului de exploataţie agricolă Satu Nou, 

comuna Ciorăști, județul Vrancea – limita județ Brăila, comuna Salcia Tudor, sat Cuza Vodă 

din domeniul public al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea  

 

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

din data 30 ianuarie 2020,  

 

- având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru privind          

actualizarea valorii de inventar a drumului de exploataţie agricolă Satu Nou, comuna 

Ciorăști, județul Vrancea – limita județ Brăila, comuna Salcia Tudor, sat Cuza Vodă 

din domeniul public al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea  înregistrat sub numărul 

5768/31.12.2019; 

- luând în considerare raportul de specialitate al compartimentului de resort cu privire 

la prezentul proiect de hotărâre înregistrat la numărul 285 din 23.01.2020; 

- în baza avizului 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 comerţ; 

- ținând cont de procesul verbal la terminarea lucrărilor la investiţia “ Modernizare 

drum de exploataţie agricolă Satu Nou, comuna Ciorăști, județul Vrancea – limita 

județ Brăila, comuna Salcia Tudor, sat Cuza Vodă cu nr. 5131/20.11.2019; 

- având în vedere prevederile punctului 20 din Instrucţiunile de plată la Contractul de 

finanţare cu nr. C1920043A2021241036952.11.2018 pentru proiectul “Modernizare 

drum de exploataţie agricolă Satu Nou, comuna Ciorăști, județul Vrancea – limita 

județ Brăila, comuna Salcia Tudor, sat Cuza Vodă”; 

- în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (4)  din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi copletările ulterioare; 

- în temeiul art. 129  alin. (1) și alin. (2)  lit. ”b”, alin. (4) lit. ”d” și  art. 139 alin. (1) și 

(3) lit. ”g” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART 1. (1) Se aprobă şi se însuşeşte completarea inventarului anual al bunurilor 

aparţinând  Unităţii Administartiv Teritoriale Comuna Ciorăşti cu bunurile rezultate în urma  

finalizării investiţiei “Modernizare drum de exploataţie agricolă Satu Nou, comuna Ciorăști, 



județul Vrancea – limita județ Brăila, comuna Salcia Tudor, sat Cuza Vodă”, investiţie 

aparţinând domeniului public, conform anexei parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

 

ART 2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea. 

 

ART 3. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul 

secretarului general al comunei Ciorăşti,  primarului comunei, domnului Brăicău Nicolae 

Gabriel și Instituției Prefectului Județului Vrancea pentru verificare și exercitarea controlului 

de legalitate, adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediu și publicată pe site-ul propriu al 

Comunei Ciorăști, județul Vrancea. 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează, 

        Consilier local Stan Ionel    Secretarul general al comunei, 

            Rizea Fănica 

 


