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M I N U T Ă 

 

 

        Încheiată astăzi  31 ianuarie 2020  în urma şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei 

Ciorăşti din data de 30 ianuarie 2020. 

       Şedinţa a fost convocată prin  Dispoziţia primarului nr. 5 din data de 23 ianuarie 2020. 

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

Au  fost supuse dezbaterii 9 proiecte  de hotătâri,  iniţiate de către primarul comunei,  din 

cele 12 din proiectul ordinii de zi, astfel:  

1. Proiect de hotărâre privind  validarea modificărilor bugetare stabilite prin dispoziţia nr. 

281 din 18 decembrie 2019 și dispoziția nr. 282/23 decembrie 2019  pentru rectificarea 

bugetului local al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

2. Proiect de hotărâre privind  acordarea unor gratuităţi şi facilităţi pe transportul public 

local pentru anul 2020 veteranilor de război şi văduvelor de război, persoanelor cu 

handicap grav şi accentuat, însoţitorilor şi asistenţilor  personali  ai  acestora, precum  şi 

persoanelor pensionare din COMUNA CIORĂŞTI. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe 

anul 2020, pentru beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare. 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de executie a bugetului   local  la data de  

31 decembrie 2019. 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

„Educatie Europeana în Ciorăști Vrancea – EEC Vrancea” aprobaţi prin HCL nr. 

22/2018. 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

„ÎNFIINȚARE  SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA 

CIORĂȘTI, JUDEŢUL VRANCEA” aprobaţi prin HCL nr. 61/2016 şi actualizaţi prin 

HCL nr. 4/2017. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării investiţiilor  

“Amenajare spaţii verzi, amenajare loc de joacă pentru copii, dotare cu mobilier urban şi 

împrejmuire în localitatea Codreşti, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea” şi “Amenajare 

spaţii verzi, amenajare loc de joacă pentru copii, dotare cu mobilier urban şi împrejmuire 

în localitatea Satu Nou, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea”. 

8. Proiect de hotărâre privind includerea in inventarul anual al bunurilor din domeniul 

public,  al  drumului de exploataţie agricolă Satu Nou, comuna Ciorăști, județul Vrancea 

– limita județ Brăila, comuna Salcia Tudor, sat Cuza Vodă. 



9. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Ciorăști, județul Vrancea, 

pentru anul 2019. 

fiind retrase, de catre initiator,  proiectele: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Ciorăşti, judeţul 

Vrancea pe anul 2020. 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii 

PRESTĂRI SERVICII CIORĂŞTI SRL pe anul 2020. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

– DALI pentru proiectul “Modernizare drumuri comunale şi de interes local din comuna 

Ciorăşti, judeţul Vrancea”. 

Proiectele de hotărâri supuse dezbaterii se încadrează la   votul majorităţii absolute şi au 

fost votate, primele opt prin vot deschis,  cu unanimitate de voturi devenind Hotărârile de la nr. 

1 la nr. 8 a consiliului local pe anul 2020. 

Proiectul de hotărâre de la punctul 9 al ordinii de zi fiind cu caracter individual s-a 

incadrat la vot secret. In urma voturilor exprimale, in numar de 13 pentru calificativul FB, 

proiectul de hotarare a devenit Hotărârea nr. 9 a consiliului local pe anul 2020. 

Drept care am încheiat prezenta minută. 

 

 

 

Secretarul general al comunei Ciorăşti, 

        Rizea Fănica 


