
R O M Â N I A 

JUDEŢUL   VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂŞTI 

 

 

 

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

încheiat astazi 28 februarie 2020  în şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Ciorăşti la 

care participă 11 consilieri locali din cei 13 în funcţie 

 

 

Şedinţa extraordinară  a fost convocată prin dispoziţia primarului nr. 14  din data de 24 

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 a 11 consilieri locali din cei 13 în funcţie. Absentează 

motivat domnii consilieri locali Tudorancea Claudia şi Ion Florin.  

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 trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Comunei 

Ciorăşti, a imobilului C1, in suprafaţa de 81 mp, CF 54624,  în vederea demolării. 

2. Proiect de hotărâre privind transformarea funcţiei publice de execuţie, vacante, de 

inspector, grad profesional asistent, din cadrul compartimentului urbanism, în funcţia de inspector 

grad profesional debutat. 

Proiectul ordinii de zi este supus votului deschis şi este votat cu 11 voturi “pentru” de toţi 

consilierii prezenţi la şedinţă. 

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

trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Comunei Ciorăşti, a imobilului C1, in suprafaţa 

de 81 mp, CF 54624,  în vederea demolării. 

Domnul primar are cuvântul şi arată că în domeniul public al comunei Ciorăşti a fost 

dobândit imobilul compus din una construcție C1 81 mp și teren intravilan curți contrucții 500 mp 

situat in T 15 P 625 și arabil 2272 mp situat în T 15  P 624, aflat în coproprietatea domnilor Mușat 

Constantin domiciliat în mun. București, str. Tîrgu Neamț, nr. 9, bloc MIIb8/5, et. 1, ap. 8, sector 6, 

Enache Aurica domiciliată în municipiul București, str. Soldat Tunsu Petre nr. 14, bl. 3, sc. 2, et. 2, 

ap. 11, sector 5 și Stoian Rada domiciliată în comuna Puiești, județul Buzău, în cote egale de 1/3, 

prin acceptarea ofertei de donație,  autentificată sub numărul 5117/18.12.2019 la Biroul Notarului 

Public Drugă Gheorghe şi Dragomir Maria-Daniela. 



Clădirea donată, o construcție locuință în suprafață de 81 mp, este construită în anul 1939, 

din paiantă,  acoperită cu tablă. 

Nemaifiind locuită de mulți ani, lipsită de minimele lucrări de întreținere și reparații, dar și 

supusă în timp acţiunii cutremurelor în timp explică starea de degradare avansată. Astfel, lucrările 

de reparații pentru utilizare in condiții minime de confort necesită costuri ridicate, nejustificat de 

mari.  

Din raportul de expertiză tehnică rezultă faptul că, după examinarea vizuală şi evaluarea 

calitativă  a clădirii, aceasta trebuie desfiinţată integral. 

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

respectiv 9 voturi, este votat cu 11 voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 14 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 

transformarea funcţiei publice de execuţie, vacante, de inspector, grad profesional asistent, din 

cadrul compartimentului urbanism, în funcţia de inspector grad profesional debutat. 

Domnul primar are cuvântul şi arată că începând cu data  de 19 septembrie 2019, postul de 

inspector din cadrul compartimentului urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Ciorăști s-a vacantat prin demisia ocupantului postului. 

Pentru ocuparea acestuia trebuie organizat concurs de recrutare în condiţiile legii. Postul 

necesită o pregătire specifică în domeniul ingineriei construcțiilor și urbanismului.  Pentru a oferi 

şanţele participării la concurs a cât mai multor candidaţi prin transformarea postului  la unul de  

grad profesional inferior, de la asistent, la debutant, este necesară adoptarea unei hotărâri. 

Necesitatea ocupării postului este justificată și de faptul că atribuțiile delegate personalului din 

aparatul de specialitate duce la aglomerarea acestuia, care pe lângă atribuțiile ce-i revin postului, 

trebuie să realizeze și lucrările aferente postului vacant.  

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

7 voturi şi este votat cu 11 voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 15 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  Stan  Ionel                                                     Secretarul general al comunei, 

                                                                                                                          Rizea Fănica 
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PRIMĂRIA COMUNEI CIORĂȘTI                                                 Nr. 937 din  28.02.2020 

               DOSAR nr B/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28 februarie 2020. 

 

       Drept care am încheiat prezentul proces - verbal. 

 

 

 

 

Secretar general al comunei, 

Rizea Fănica 

 

 

 

 

 

 


