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M I N U T Ă 

 

        Încheiată astăzi  18 decembrie  2019  în urma şedinţei ordinare  a Consiliului local al 

comunei Ciorăşti din data de 17 decembrie 2019. 

       Şedinţa a fost convocată prin  Dispoziţia primarului nr. 280 din data de 11 decembrie 2019. 

       La şedinţă au participat toţi  cei 13 consilieri locali în funcţie.  

       Au  fost supuse dezbaterii 7 proiecte  de hotătâri,  iniţiate de către primarul comunei,  

astfel:   

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului de 39 de lei pentru anularea 

creanţelor fiscale la bugetul local al Comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea aflate în sold 

la data de 31 decembrie a anului 2019. 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare  a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat, cu personalitate juridică care vor funcționa începând cu  anul 

şcolar 2020-2021 în comuna Ciorăști, județul Vrancea. 

4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea. 

5. Validarea dispoziţiilor nr. 277/29 noiembrie 2019, respectiv 279/10 decembrie 2019 

privind rectificarea bugetului local al comunei Ciorăşti pe anul 2019. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI privind stabilirea 

criteriilor de identificarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul 

comunei Ciorăști.  

7. Aprobarea studiilor de oportunitate şi al caietelor de sarcini pentru achizitionarea de 

către PRESTĂRI SERVICII CIORĂŞTI SRL a unei autoutilitare tip  basculantă  şi a 

unei remorci suprastructură deschisă. 

 Proiectele de hotărâri se încadrează la   votul majorităţii absolute, respectiv 7 voturi,  şi 

au fost votate  cu unanimitate de voturi de cei 13 consilieri prezenţi la şedinţă, devenind 

Hotărârile de la  nr. 55 la nr. 61 a Consiliului local al comunei Ciorăşti pe anul 2019. 

Drept care am încheiat prezenta minută. 

 

 

Secretarul general al comunei Ciorăşti, 

        Rizea Fănica 


