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M I N U T Ă 

 

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

comunei Ciorăşti din data de 28 octombrie 2019. 

       Şedinţa a fost convocată prin  Dispoziţia primarului nr. 172 din data de 22 octombrie 2019. 

       La şedinţă au participat 12 consilieri locali din  cei 13 în funcţie. A absentat motivat domnul 

Bunea Ionel, preşedinte de şedinţă,  motiv pentru care a fost suplimentat proiectul ordinii de zi cu 

alegerea preşedintelui de şedinţă pentru a conduce lucrările şedinţei din 28 octombrie 2019. 

Lucrările şedinţei ordinare din data de 28 octombrie 2019 au fost conduse de doamna 

preşedinţe de şedinţă Tarciuc Viorica Carolina aleasă în urma dezbaterii primului punct al ordinii 

de zi. 

       Pe lângă suplimentarea  proiectului ordinii de zi au  fost supuse dezbaterii 6 proiecte  de 

hotătâri,  iniţiate de către primarul comunei,  astfel:   

2. Proiect de hotărâre pentru constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică, a unui coordonator al echipei mobile și datele concrete 

despre modul de alocare a mijlocului de transport care este pus la dispoziția echipei 

mobile. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de executie al bugetului local al 

Comunei Ciorăști  la data de 30 septembrie 2019. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

comunei  Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

5. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație pentru imobilul compus din 

clădire C1 81 mp și teren intravilan 500 mp curți construcții și 2272 mp arabil, carte 

funciară nr. 54624. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului 

de specialitate al primarului Comunei Ciorăști, județul Vrancea. 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei 

Ciorăşti în Consiliul de administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în 

Învățământul Preuniversitar  de Stat  al Școlii Gimnaziale „IONEL SIRBU” Ciorăşti.   

 Proiectele de hotărâri de la punctele ordinii de zi nr. 1, 2  şi 7  au avut nevoie de votul 

majorităţii simple, cele de la nr. 3, 4 şi 6 al majorităţii absolute şi cel de la nr. 5 al majorităţii 

calificate. 

Proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi de la nr. 1-6 au fost votate cu unanimitate de 

voturi de toţi cei doisprezece consilieri locali prezenti la sedinţă şi au devenit hotărârile de la nr. 

42-47 ale consiliului local pe anul 2019. 

Proiectul de hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi a întrunit numărul de voturi prevăzut de 

lege şi a devenit hotărârea nr. 48. 

Drept care am încheiat prezenta minută. 

 

Secretarul general al comunei Ciorăşti, 

        Rizea Fănica 


