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

încheiat astazi 12 februarie 2020  în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Ciorăşti la care 

participă toţi cei 13 consilieri locali în funcţie 

 

 

Şedinţa ordinară  a fost convocată prin dispoziţia primarului nr. 13  din data de 6 februarie 

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 tuturor celor 13 consilieri locali în funcţie şi se declară 

şedinţa deschisă. 

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

voturi. 

Domnul președinte de ședință dă citire proiectului ordinii de zi, după cum urmează: 

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 comunale şi de interes local din comuna Ciorăşti, judeţul 

Vrancea”. 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului 

local ce se vor defăşura în perioada martie-mai 2020. 

Proiectul ordinii de zi este supus votului deschis şi este votat cu 13 voturi “pentru” de toţi 

consilierii prezenţi la şedinţă. 

Se începe cu  dezbaterea punctului unu  al ordinii de zi -   Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului local al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2020. 

Domnul primar are cuvântul dă citire propunerilor din bugetul local al comunei Ciorăşti pe 

anul 2020, astfel: 

Bugetul local este fundamentat cu respectarea principiului echilibrului bugetar şi totalizează 

10.785,58 mii lei. Veniturile bugetului local sunt constituite din:  

- 2375mii lei repartizate de AJFP Vrancea conform adresa  nr VNG-REG/Nr. 801/13.01.2020 

dupa cum urmeaza: 605 mii lei cod 04.02.01, reprezentand cote defalcate din impozitul pe 

venit suma estimata a fi incasata, conform adresei, 247 mii lei cod 04.02.04, reprezentand 



cote de impozit pe venit alocata direct, 1523 mii lei cod 11.02.06, reprezentand sume 

defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,  

- 120 mii lei cod 04.02.05 a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat pe anul 2020 

reprezentand fondul la dispozitia CJ Vrancea, conform adresa nr. 1550/31.01.2020 

- 445 mii lei cod 11.02.02, reprezentand sume defalcate din TVA pentru finantarea 

cheltuielilor, descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, din care: 6 mii 

lei pentru finantarea ajutorului de incalzire a locuintei, pentru ajutorul social, 10 mii lei 

pentru plata stimulentelor educationale (tichete de gradinita), 3mii lei pentru drepturile 

copiilor cu cerinte educationale, conform adresei AJFP Vrancea nr VNG-REG/Nr. 

1482/17.01.2020, 426 mii lei pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav, 

- 96 mii lei cod 11.02.02, reprezentand sume defalcate din TVA pentru finantarea 

cheltuielilor, descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pentru 

invatamant cheltuieli prevazute la art.104 alin b) –d) din Legea educatiei nationale nr. 

1/2011. 

- adresa nr. 383/10.02.2019  transmisa de catre AJFP Vrancea p\’rivind repartizarea pe 

trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor, descentralizate la 

nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, cod 11.02.02 si sume defalcate din TVA  pentru 

echilibrarea bugetelor locale cod 11.02.06  

- 71 mii lei cod 07.02.01.01, reprezentand suma estimata a fi incasata din impozitul pe cladiri 

persoane fizice 

- 106 mii lei cod 07.02.01.02, reprezentand suma estimata a fi incasata din impozitul pe 

cladiri persoane juridice 

- 155 mii lei cod 07.02.02.01, reprezentand suma estimata a fi incasata din impozitul pe teren 

persoane fizice 

- 20 mii lei cod 07.02.02.02, reprezentand suma estimata a fi incasata din impozitul pe teren 

persoane juridice 

- 800 mii lei cod cod 07.02.02.03, reprezentand suma estimata a fi incasata din impozitul pe 

teren extravilan) 

- 220 mii lei cod 16.02.02.01, reprezentand suma estimata a fi incasata din impozitul pe 

mijloace de transport persoane fizice 

- 58 mii lei cod 16.02.02.02, reprezentand suma estimata a fi incasata din impozitul pe 

mijloace de transport persoane juridice 

- 133 mii lei cod 18.02.50, reprezentand suma estimata a fi incasata alte impozite fiscale (taxa 

atestat producator, taxa placute de inmatriculare, taxe vanzari stradale, taxa xerox, 

salubritate, taxa PSI) 

- 270 mii lei cod 30.02.50, reprezentand suma estimata a fi incasata din alte venituri din 

concesiuni si inchirieri: pasune, spatii piata agroalimentara, apartamente casa specialistului, 

spatiu posta, spatii primaria veche, dispensar, concesiuni societati comerciale 



- 100 mii lei cod 35.02.01.02, reprezentand suma estimata a fi incasata din amenzi de 

circulatie 

- 50 mii lei cod 35.02.50, reprezentand suma estimata a fi incasata din alte amenzi 

- 5 mii lei cod 42.02.34, reprezentand suma incasata pentru acordarea ajutorului de incalzire 

pentru populatie 

- 3121.23mii lei cod 48.01.01, reprezentand sume ce urmeaza a fi incasate de la Fondul 

European de Dezvoltare Regionala (FEDR), prin Programul Operationa Regional 2014-

2020, pentru proiectul de investitii Centru de zi, cantina sociala si ingrijire la domiciliu 

pentru persoanele varstnice in Comuna Ciorasti, Judetul Vrancea 

POR2017/8/8.1/8.3/A/111681 

- 1151.65 mii lei cod 48.02.02.03, reprezentand sume incasate din prefinantare de la Fondul 

Social European, prin programul Operational Capital Uman 2014-2020, pentru proiectul 

Educatie Europeana in Vrancea POCU/74/6/18/105800 

- 1488.7mii lei  48.02.04.03, reprezentand sume ce urmeaza a se incasa de la AFIR pentru 

sustinerea urmatoarelor proiecte: 

o 1167.68mii lei pentru proiectul Modernizare drumuri comunale in comuna Ciorasti,  

o 283.48mii lei pentru proiectul Contruire remiza si spatiu administrati PSI, in sat 

ciorasti, Jud. Vrancea 

o 37.54 mii lei pentru proiectul Modernizare drum de exploatatie Agricola, Satul Nou 

com Ciorasti Judetul Vrancea-limita jud Braila sat Salcia Tudor 

La partea de cheltuieli sunt cuprinse următoarele prevederi bugetare:  

- 2089.71lei capitol 51 autorităţi executive din care: 

o cheltuieli cu salariile 1255.11 mii lei, din care 1042miilei salarii de baza,  45.81mii 

lei indemnizatie de hrana, vouchere de vacanta suma de 17.4miilei, 123.12mii lei 

indemnizatii consilieri, contributie asiguratorie pentru munca 26.78mii lei 

o cheltuilei materiale 810.5 mii lei din care:  

 10 mii lei  cod 20.01.01 pentru furnituri de birou, 

 2 mii lei cod 20.01.02 pentru materiale de curatenie,  

 44mii lei cod 20.01.03 pentru incalzit, iluminat, 

 20mii lei cod 20.01.05 pentru carburanti necesari functionarii masinii 

mortuare, a masinilor de transport persoane primarie, achizite propan pentru 

centrala termica 

 10mii lei cod 20.01.06 pentru piese de schimb, necesare functionarii masinii 

mortuare si a masinii de transport persoane primarie 

 37mii lei cod 20.01.08 pentru cheltuieli cu posta (timpre postale, confirmari 

de primire pentru titlu executorii, telefonie, internet, 

 9mii lei cod 20.01.09 pentru materiale si prestari servicii cu caracter 

functional, si anume: refil cartuse imprimante, piese de schimb componente 

IT, diverse  



 100 mii lei  cod 20.01.30 pentru alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare: chirie program informatic INDECO, SOFTAGORA (registru 

agricol, tichete sociale, asistenta sociala), elaborare ziar local CIORASTII 

MARI, consultanta juridica, mentenanta IT, gazduire si intretinere site 

 460 mii lei cod 2002 pentru reparatii sediu primarie si Scoala Codresti 

 10 mii lei cod 20.05.30 pentru obiecte de inventar: drapele primarie, mobilier 

secretar, achizitie camere supraveghere in incinta primariei si a caminului 

cultural 

 4 mii lei cod 20.06.01 pentru cheltuieli cu deplasasre 

 5 mii lei cod 2013 pentru pregatire profesionala 

 3.5 mii lei cod 20.30.01 pentru reclama si publicitate (anunturi, felicitari),  

 100 mii lei cod 20.30.30 pentru alte cheltuieli cu bunurile si serviciile, 

achizitionare placute pentru nomenclatorul stradal 

o 24.1mii lei SISTEME DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA CIORASTI JUD 

VRANCEA 

- 1151,05 mii lei capitol 61 Ordine publică si siguranţă naţională din care:  

o cheltuieli cu salariile 74.84mii lei, din care 67.61mii lei salarii de baza, 4.16mii lei 

indemnizatie de hrana, vouchere de vacanta suma de 1.45lei, contributie asiguratorie 

pentru munca 1.62mii lei 

o cheltuieli materiale 14  mii lei, din care: 

 10mii lei  cod 20.01.05 pentru carburanti necesari functionarii masinii de 

pompieri,   

 4mii lei cod 20.01.06 pentru piese de schimb, necesare functionarii masinii 

de pompieri,   

 6 mii lei  cod 20.01.30 pentru alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare (asigurare masina pompieri),  

 133.71mii lei reprezentanda dobanda si rata pentru anul 2020, aferenta 

împrumutului in baza OUG 8/2018, având ca destinatie finantarea 

cheltuielilor necesare finalizarii proiectului CONSTRUIRE REMIZA SI 

SPATIU ADMINISTRATIV PSI, SAT CIORASTI, COMUNA CIORASTI, 

JUDETUL VRANCEA finantat din fonduri externe nerambursabile in 

perioada de programare 2014-2020,  

o cheltuieli de dezvoltare 929.5mii lei pentru proiectul aflat in derulare, CONSTRUIRE 

REMIZA SI SPATIU ADMINISTRATIV PSI  - AFIR GAL  din care 279.91 

eligibili,din bugetul AFIR, iar diferenta in suma 649.59mii lei, neeligibili, suma 

suportata din bugetul local 

- 1383.65 mii lei capitol 65 Invăţământ din care: 

o cheltuieli materiale 164 mii lei, conform referat nr. 27/30.01.2020, din care: 

 1 mii lei  cod 20.01.01 pentru furnituri de birou, 

 4 mii lei cod 20.01.02 pentru materiale de curatenie,  



 19mii lei cod 20.01.03 pentru incalzit, iluminat, lemne de foc 

 3mii lei cod 20.01.04 pentru apa, canal si salubritate,  

 13mii lei cod 20.01.05 pentru carburanti necesari functionarii microbuzului 

scolar,  

 1mii lei cod 20.01.06 pentru piese de schimb, necesare functionarii 

microbuzului scolar,  

 8mii lei cod 20.01.08 pentru cheltuieli cu posta, telefonie, internet, 

 7mii lei cod 20.01.09 pentru materile si prestari servicii cu caracter 

functional, si anume: refil cartuse imprimante, piese de schimb componente 

IT, diverse  

 80mii lei cod 200130 pentru alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare (mentenanta programe informatice, aparatura it, transportul 

elevilor-,diferite reparatii, curatarea cosurilor de fum, vitanjare) 

 35.04 mii lei cod 200601 pentru cheltuieli cu deplasare- naveta profesorilor 

 3 mii lei cheltuieli pentru plata drepturile copiilor cu cerinte educational 

o 10 mii lei cheltuieli cu tichete sociale pentru gradinita  

o 20 mii lei lucrari de reparatii Scoala Primara Mihalceni, Comuna Ciorasti, Judetul 

Vrancea  

o cheltuieli de dezvoltare 1199.65 mii lei, din care: 

 1174.65 mii lei suma ce urmeaza  a fi incasata din prefinantare  pentru 

finantarea proiectului Sanse egale la educatie – SEE Vrance, POCU 2014-

2020 axa prioritara 6 Scoala pentru toti 

 5 mii lei pentru investitia Studii si avize initiale GRADINITA CU PROGRAM 

NORMAL SAT CIORASTI -LUCRARI DE REABILITARE SI 

MODERNIZARE, COMUNA CIORASTI proiect depus la MDRAP 

 10mii lei studii si avize initiale in vederea depunerii proiectul EDUCATIE 

EUROPEANA IN CIORASTI- EEC VRANCEA -reabilitare si modernizare 

scoala Gimnaziala Ionel Sirbu 

 5 mii lei Studii si avize initiale  Scoala Gimnaziala Ionel Sirbu Ciorasti - 

lucrari de extindere, reabilitare, modernizare si dotare proiect depus la 

MDRAP 

- 8mii lei capitol 66 Sanatate,  

o 8 mii lei pentru proiectul de investitii Dispensar uman sat Ciorasti -lucrari de 

reabilitare si modernizare com Ciorasti jud Vrancea 

- 459.34 mii lei capitol Cultură, recreere si religie, din care:  

Camine Culturale  - 84.34 mii lei, din care 

o cheltuieli cu salariile 74.84mii lei, din care 67.61mii lei salarii de baza, 4.16mii lei 

indemnizatie de hrana, vouchere de vacanta suma de 1.45lei, contributie asiguratorie 

pentru munca 1.62mii lei 

o cheltuieli materiale 9.5mii lei, din care: 



 2mii lei cod 200102 pentru materiale de curatenie,  

 7.5mii lei cod 203030 pentru alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare: servicii de curatatorie, evenimente organizate cu diferite ocazii 

   Sport – 75 mii lei, din care (conform referat nr. 95/31.12.2019), pentru anul 

competitional de fotbal 2018-2019 si tur sezon 2019-2020 

 5  mii lei transport jucatori 

 40 mii lei prime jucatori 

 7 mii lei hrana jucatori 

 8 mii lei taxe AJF Vrancea, taxe arbitraj 

 15 mii lei cheltuieli cu  intretinerea bazei sportive si a echipamentului 

o cheltuieli de dezvoltare 300 mii lei, din care: 

  150mii lei pentru investitia Amenajare spatii verzi, amenajare loc de joaca 

pentru copii, dotare cu mobilier urban si imprejmuire in localitatea Satul 

nou  

 150mii lei pentru investitia Amenajare spatii verzi, amenajare loc de joaca 

pentru copii, dotare cu mobilier urban si imprejmuire in localitatea Codresti, 

com Ciorasti 

- 3941 mii lei Capitol 68 Asigurări şi asistenţă socială, din care:  

o cheltuieli materiale 4mii lei,  pentru serviciile de transport a persoanelor varstnice 

o cheltuieli cu ajutoare sociale 752 mii lei, din care: 

 738mii lei cod 570201 pentru indemnizatii lunare de handicap 

 3mii lei cod 570201 pentru ajutor de inmormantare 

 11mii lei cod 570201 pentru finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 

combustibil 

o cheltuieli de dezvoltare 3185mii lei, din care 

 3185mii lei pentru studii si avize initiale Centru de zi pentru persoane 

varstnice, comuna Ciorasti judetul Vrancea apelul de proiecte 

P.O.R./8/8.1/8.3/A/1Grup vulnerabil: persoane vârstnice 

- 102mii lei Capitolul 70 locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, din care: 

o 54mii lei pentru Iluminatul Public, din care: 

 35mii lei cod 200103 pentru iluminat public  

 12mii lei cod 200109 pentru materiale si prestari servicii cu caracter 

functional – se vor achzitiona becuri pentru iluminatul stradal  

 7mii lei  cod 200130 pentru alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare: avize, certificate de racordare 

o 48mii lei pentru Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 

comunale, din care: 

 Cheltuieli materiale 8mii lei, din care: 

 2mii lei cod 200102 materiale pentru curatenie Piata Agroalimentara 



 6mii lei cod 2002 pentru lucrari de de reparatie, la Piata 

Agroalimentara 

 40mii lei Cheltuieli de dezvoltare, din care 30 mii lei pentru investitia  pentru 

Elaborarea Planului Urbanistic General in comuna Ciorasti, si 10 mii lei 

pentru studii de fezabilitate Alimentare cu gaze naturale a comunei Ciorasti, 

Judetul Vrancea 

- 72.29 mii lei pentru Capitolul 74 Protectia Mediului, din care: 

o cheltuieli cu salariile 40.29mii lei, din care 36.61mii lei salarii de baza, 2.78mii lei 

indemnizatie de hrana, vouchere de vacanta suma de 0.9,miilei, contributie 

asiguratorie pentru munca 1.62mii lei 

o cheltuieli materiale 12 mii lei cod 200130 pentru alte bunuri si servicii pentru 

intretinere si functionare: contract salubrizare, diverse taxe 

o Cheltuieli de dezvoltare 20 mii lei, din care 

 20mii lei pentru obiectivul de investitii Infiintare Sisteme de Canalizare a 

Apelor Uzate in Comuna Ciorasti jud Vrancea- proiect depus la MDRAP 

- 1578.54mii lei pentru Capitolul 84 Transporturi, din care: 

o  cheltuieli materiale 33.5mii lei, din care: 

 33.5 comisioane, dobanzi credit 

o 198 mii lei rambursare credit pentru investitii Modernizare drumuri de interes local 

o cheltuieli de dezvoltare 1347,04mii lei, din care: 

 746.6 mii lei pentru obiectivul de investitii in continuare Modernizare 

drumuri comunale comuna Ciorasti jud Vrancea (5.23km), AFIR 

 321mii lei pentru obiectivul de investitii Modernizare drumuri de interes 

local comuna Ciorasti, Jud Vrancea – fonduri proprii 

 100mii lei pentru obiectivul de investitii nou Modernizare drumuri comunale 

si de interes local in comuna Ciorasti jud Vrancea (7,00km), prin PNDL -

MDRAP 

 180mii lei Modernizare drum cimitir sat Mihalceni comuna Ciorasti jud 

Vrancea – fonduri proprii 

Venituri = 10.785,58 din care 5761.58 din fonduri europene 

Cheltuieli= 10.785,58  din care dezvoltare 7043.29mii lei 

Domnul Săndulecu Delia întreabă dacă pentru a doua echipă de fotbal sunt prevăzute 

fonduri. Domnul primar răspunde că suma este de 9735 lei conform referatului din partea clubului 

sportiv. 

Domnul Muşat Neculai întreabă în ce stadiu se află demolarea căminului cultural din satul 

Mihălceni deoarece prezintă un mare pericol pentru trecători şi oricând se poate prăbuşi.  

 Mai arată că la marginea satului Mihălceni trebuie intervenit pentru ecologizarea zonei, că 

sunt aruncte gunoie. 

Domnul primar roagă să fie respectată ordinea de zi şi  că aceste aspecte se vor discuta la 

“intrebări şi interpelări”. 



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

respectiv 7 voturi, este votat cu 13 voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 10 a Consiliului  local 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2020. 

Se trece la dezbaterea punctului doi  al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii PRESTĂRI SERVICII CIORĂŞTI SRL pe 

anul 2020. 

Domnul primar are cuvântul şi arată că proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

societăţii din subornine, PRESTĂRI SERVICII CIORĂŞTI SRL a fost înaintat cu adresa nr. 

72/21.01.2020 spre dezbatere şi aprobare. Acesta este fundamentat pe principiul echilibrului 

bugetar. Nivelul veniturilor este egal cu cel al cheltuielilor, în cuantum fiecare de 6065 mii lei. 

Veniturile se compun din venituri din exploatare iar cheltuielile se compun din: cheltuieli de 

exploatare în cuantum de 6005 lei din care: cu bunuri şi servicii 3911 mii lei, cu taxe şi impozite 17 

mii lei, cheltuieli de personal 1634  mii lei, alte cheltuieli de exploatare ( amortizare)  443 mii lei şi 

cheltuieli financiare ( dobanzi credit statie asfalt) în cuantum de 60 mii lei.  

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

7 voturi şi este votat cu 13 voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 11 a Consiliului  local al 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2020. 

Se continuă cu punctul trei al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii – DALI pentru proiectul “Modernizare 

comunale şi de interes local din comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea”. 

Având cuvântul, domnul primar arată că prin  HCL 12 din 16.03.2017 a fost aprobată 

necesitatea și oportunitatea proiectului cu titlul ,Modernizare drumuri comunale și de interes 

local în Comuna Ciorăști, Județul Vrancea”,  

În conformitate cu legislația în vigoare este necesară aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenție care va cuprinde studiile de specialitate si documentațiile pentru obținerea 

acordurilor/avizelor/autorizațiilor. 

Propunerea tehnica de modernizare a infrastructuriii va cuprine drumurile: 

-Drum A– drum pietruit cu lungimea de 490,00 m si latime carosabil 4,00 m; 

-Drum B cu lungimea de 840,00 m si latime carosabil 4,00 m; 

-Drum C cu lungimea de 780,00 m si latime carosabil 4,00 m. 

SAT SPATAREASA 

-Drum D– drum pietruit cu lungimea de 630,00 m si latime carosabil 4,00 m. 

SAT SALCIA VECHE 

-Drum E – drum pietruit cu lungimea de 695,00 m si latime carosabil de 4,00 m. 

-Drum F – drum pietruit cu lungimea de 330,00 m si latime carosabil de 4,00 m. 

SAT SALCIA NOUA 

-Drum G – drum pietruit cu lungimea de 865,00 m si latime carosabil 4,00 m; 

-Drum H – drum pietruit cu lungimea de 670,00 m si latime carosabil 4,00 m; 

-Drum I– drum pietruit cu lungimea de 670,00 m si latime carosabil 4,00 m; 

-Drum J – drum pietruit cu lungimea de 93,00 m si latime carosabil 4,00 m; 

-Drum K – drum pietruit cu lungimea de 95,00 m si latime carosabil 4,00 m; 

-Drum L– drum pietruit cu lungimea de 287,00 m si latime carosabil 4,00 m; 

-Drum M – drum pietruit cu lungimea de 287,00 m si latime carosabil 4,00 m; 



-Drum N – drum pietruit cu lungimea de 287,00 m si latime carosabil 4,00 m; 

-Drum O– drum pietruit cu lungimea de 390,00 m si latime carosabil 4,00 m. 

SAT MIHALCENI 

-Drum P – drum pietruit cu lungimea de 725,00 m si latime carosabil 4,00 m 

SAT SATU NOU 

-Drum R – drum pietruit cu lungimea de 290,00 si latime carosabil 4,00 m; 

-Drum S – drum pietruit cu lungimea de 175,00 si latime carosabil 4,00 m; 

-Drum T – drum pietruit cu lungimea de 262,00 si latime carosabil 4,00 m; 

-Drum U – drum pietruit cu lungimea de 170,00 si latime carosabil 4,00 m; 

Lungimea totala a drumurilor propuse este 9,031 Km şi finanţarea investiţiei poate fi 

asigurată prin fonduri de la bugetul de stat şi fonduri de la bugetul local. 

Domnul Ioniţă Dumitru întreabă dacă pe satul Satu Nou este propus vreu drum. Domnul 

primar arată că pentru această lucrare nu a fost prevătuz nici un drum. 

Nu sunt  întrebări. Proiectul de hotărâre este încadrat la votul majorității absolute, respectiv 

7 voturi, este votat cu 13  voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 12 a Consiliului  local al 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2020. 

Se continuă cu punctul patru al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local ce se vor defăşura în perioada martie-mai 

2020. 

Domnul preşedinte de şedinţă propune pe doamna consilier local Săndulescu Delia. Doamna 

Săndulescu Delia renunţă la acest mandat arătând ca va fi plecată în perioada următoare şi propune 

pe domnul consilier Muşat Neculai. Nu mai sunte alte propuneri.  

Proiectul de hotărâre este încadrat la votul majorității simple, respectiv 4 voturi, este votat 

cu 13  voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 13 a Consiliului  local al comunei Ciorăşti, 

judeţul Vrancea pe anul 2020. 

În continuare domnul consilier local Petrica Dumitru întreabă dacă se vor finaliza lucrările 

la şcoala din satul Codreşti.   

Domnul consilier local Popa Stelian întreabă dacă bisericii i se pot da 20 mii lei.  

Domnul primar răspunde la prima întrebare şi arată lucrările de reparaţii vor fi finalizate 

pană la alegerile locale. 

La a doua întrebare, domnul primar spune că nu a primit nici o solicitare din partea bisericii. 

Nu sunt alte probleme. Președintele de ședință declară ședința închisă. Toți cei 13 consilieră  

locali prezenți sunt de acord cu încheierea ședinței.  

           Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.      

 

   

 

             Preşedinte de şedinţă,                                                                       Contrasemnează, 

           Consilier local  Stan  Ionel                                                     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 ordinare a Consiliului Local Ciorăşti 

desfăşurată în  data de 12 februarie 2020. 

 

       Drept care am încheiat prezentul proces - verbal. 

 

 

 

 

Secretar general al comunei, 

Rizea Fănica 

 

 

 

 

 

 


