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P R O C E S     V E R B A L 

încheiat astazi 16 martie 2020  în şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Ciorăşti la 

care participă 10 consilieri locali din cei 13 în funcţie 

 

 

Şedinţa extraordinară  a fost convocată prin dispoziţia primarului nr. 41  din data de 12 

martie  2020 şi a fost adusă la cunoştinţa consilierilor prin invitaţie scrisă precizându-se ora şi locul 

desfăşurării şedinţei, proiectul ordinii de zi, materialele care însoțesc proiectele de hotărâri, 

comisiile de specialitate pe domenii de activitate cărora le-au fost trimise proiectele de hotărâri 

pentru avizare și informarea pentru formularea și depunerea de amendamente. 

Cvorumul este asigurat de prezența a 10 consilieri locali din cei 13 în funcţie. Absentează 

motivat domnii consilieri locali Batog Georgel, Chioveanu Leana şi Ion Florin.  

Cu respectarea condiţiilor pentru prevenirea răspândirii COVID 19 în sensul dezinfectării 

mâinilor şi respectării distanţei minime între toţi participanţii la şedinţă – consilieri locali, primar şi 

secretar general al comunei, se declară şedinţa deschisă. 

 Se supune aprobării procesul verbal al şedinţei precedente şi este votat cu unanimitate de 

voturi. 

Domnul președinte de ședință Muşat Meculai dă citire proiectului ordinii de zi, după cum 

urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a drumurilor din domeniul 

public, modernizate prin obiectivul de investiţii  “Modernizare drumuri comunale din comuna 

Ciorăşti, judeţul Vrancea”. 

Proiectul ordinii de zi este supus votului deschis şi este votat cu 10 voturi “pentru” de toţi 

consilierii prezenţi la şedinţă. 

Pentru dezbatearea proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă, domnul consilier local 

Muşat Neculai dă cuvântul domnului primar. 

Domnul primar arată că în data de 2 martie 2020 a fost efectuată recepţia la terminarea 

lucrărilor pentru obicetivul de investiţii “Modernizare drumuri comunale din comuna Ciorăşti, 



judeţul Vrancea”. Pentru respectarea prevederilor punctului 18 din Instrucţiunile de plată la 

Contractul de finanţare cu nr. C0720RN00011724100721 pentru obiectivul de investitii 

“Modernizare drumuri comunale din comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea” potrivit cărora, printre 

documentele ce se vor prezenta la ultima cerere de plată este şi Hotărârea Consiliului Local privind 

inventarul domeniului public al Consiliului local care să cuprindă şi investiţia realizată prin FEDER 

însoţită de dovada din partea insituţiei prefectului că hotărârea a fost supusă controlului de 

legalitateal prefectului, este necesară adoptarea hotărârii privind actualizarea valorii de inventar a 

drumurilor din domeniul public, modernizate prin obiectivul de investiţii  “Modernizare drumuri 

comunale din comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea” conform datelor din contabilitate şi anume 

4.874.037,83 lei. 

Nu sunt  întrebări. Proiectul de hotărâre se încadrează la votul  majorității absolute, respectiv 

7 voturi şi este votat cu 10 voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 16 a Consiliului  local al 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2020. 

Nu sunt alte probleme. Președintele de ședință declară ședința închisă. Toți cei 11 consilieră  

locali prezenți sunt de acord cu încheierea ședinței.  

           Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.      

 

   

 

             Preşedinte de şedinţă,                                                                       Contrasemnează, 

           Consilier local  Muşat Neculai                                               Secretarul general al comunei, 

                                                                                                                          Rizea Fănica 
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PROCES - VERBAL 

 

 

 

 

        Subsemnata Fănica  Rizea secretarul comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea astăzi data de mai sus,  

am procedat la afişarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Ciorăşti 

desfăşurată în  data de 16 martie 2020. 

 

       Drept care am încheiat prezentul proces - verbal. 

 

 

 

 

Secretar general al comunei, 

Rizea Fănica 

 

 

 

 

 

 


