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M I N U T Ă 

 

        Încheiată astăzi  23 august  2019  în urma şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei 

Ciorăşti din data de 22 august 2019. 

       Şedinţa a fost convocată prin  Dispoziţia primarului nr. 125 din data de 12 august 2019. 

       La şedinţă au participat toţi cei 12 consilieri locali din cei13 în funcţie. A absentat motivat 

preşedintele de şedinţă, domnul consilier local Muşat Neculai,  motiv pentru care dezbaterile 

şedinţei au început cu alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă lucrările şedinţei din data 

de 22 august 2019, fiind primul punct pe ordinea de zi. 

       Au  fost supuse dezbaterii 4 proiecte  de hotătâri,  iniţiate de către primarul comunei,  

astfel:   

2.  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele 

Consiliului local al comunei Ciorăşti ce se vor desfăşura în perioada septembrie-noiembrie 2019. 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului local al Comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea 

4.    Proiect de hotărâre privind actualizarea, completarea şi modificarea Anexei la HCL 

nr. 10 din 22 ianuarie 2019 cu privire la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 

comunei Ciorăşti, județul Vrancea. 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Ciorăşti, judeţul 

Vrancea pe anul 2019. 

Cu ultimul punct al ordinii de zi a fost suplimentată ordinea de zi. 

Proictele de hotărâri au avut nevoie de următoarele voturi: la nr. 1 şi 2 majoritate simlă, 

nr. 3 şi 5 de majoritatea absolută şi nr. 4 de majoritatea calificată.   

 Toate proiectele de hotărâri au fost votate cu unanimitate de voturi din partea tuturor 

celor doisprezece consilieri locali prezenti la sedinţă şi au devenit hotărârile de la nr. 34 la nr. 

38 ale consiliului local pe anul 2019. 

Drept care am încheiat prezenta minută. 

 

 

Secretarul comunei, 

        Rizea Fănica 


