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M I N U T Ă 

 

        Încheiată astăzi  29 noiembrie  2019  în urma şedinţei ordinare  a Consiliului local al 

comunei Ciorăşti din data de 28 noiembrie 2019. 

       Şedinţa a fost convocată prin  Dispoziţia primarului nr. 185 din data de 22 noiembrie 2019. 

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

       Au  fost supuse dezbaterii 5 proiecte  de hotătâri,  iniţiate de către primarul comunei,  

astfel:   

1. Proiect de hotărâre privind alegererea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele 

consiliului local ce se vor desfăşura în perioada decembrie 2019-februarie 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului locala al comunei Ciorăşti pe anul 

2019. 

3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației   prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.  a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii „Proiect tip – sala de sport cu tribuna 180 locuri in sat Ciorasti, comuna 

Ciorasti, jud. Vrancea ”. 

4. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 37/2019 privind actualizarea 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 darea în administrare către UAT Judeţul Vrancea  a 

terenului din domeniul public al UAT Comuna Ciorăşti în suprafaţă totală de 160 mp 

situat în opt puncte distincte în vederea amplasării a 24 containere tip igloo, de 1500 

litri,  pentru colectarea  selectivă a deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier şi 

sticlă 

 Proiectul de hotărâre de la punctul nr. 1 al ordinii de zi se încadrează la   votul majorităţii 

simple şi a fost votat  cu unanimitate de voturi devenind Hotărârea nr. 49 a consiliului local pe 

anul 2019. 

Proiectele de hotărâri de la punctele nr. 2 şi 4 ale ordinii de zi se încadrează la   votul 

majorităţii absolute şi au fost votate  cu unanimitate de voturi devenind Hotărârile nr. 50  şi 52 

ale consiliului local pe anul 2019. 

Proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi de la punctele  nr. 3 şi 5  se încadrează la votul 

majorităţii calificate şi au fost  votate cu unanimitate de voturi de toţi cei treisprezece consilieri 

locali prezenti la sedinţă devenind Hotărârile nr. 51 şi 53 ale consiliului local pe anul 2019. 

Drept care am încheiat prezenta minută. 

 

Secretarul general al comunei Ciorăşti, 

        Rizea Fănica 


