
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 17 decembrie  2019  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. 280  din data de 11 

decembrie 2019 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 consileiri 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului de 39 de lei pentru anularea creanţelor 

fiscale la bugetul local al Comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea aflate în sold la data de 31 

decembrie a anului 2019. 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare  a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat, cu personalitate juridică care vor funcționa începând cu  anul 

şcolar 2019-2020 în comuna Ciorăști, județul Vrancea. 

4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea. 

5. Validarea dispoziţiilor nr. 277/29 noiembrie 2019, respectiv 279/10 decembrie 2019 

privind rectificarea bugetului local al comunei Ciorăşti pe anul 2019. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI privind stabilirea criteriilor 

de identificarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul comunei 

Ciorăști.  

7. Aprobarea studiilor de oportunitate şi al caietelor de sarcini pentru achizitionarea de 

către PRESTĂRI SERVICII CIORĂŞTI SRL a unei autoutilitare tip  basculantă  şi a 

unei remorci suprastructură deschisă. 

8. Prezentarea Deciziei Curţii de Conturi a României-Camera de Conturi Vrancea cu nr. 

31/2019Proiectul 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 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020. 

Domnul primar având cuvântul arată că impozitele şi taxele locale pe anul 2020 se 

indexează cu indicele de inflaţie de 4,6% faţă de nivelul aprobat pentru anul 2019.  

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de  0.15% asupra valorii impozabile a 

clădirii.  

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de  0.15% asupra valorii impozabile a 

clădirii.  

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru 

activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% 

asupra valorii impozabile a clădirii. 

Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de  0.15% asupra valorii impozabile 

a clădirii. 

 Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, inclusiv, asupra valorii 

impozabile a clădirii. 

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate 

pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 

cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință 

terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, 

exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

Zona din cadrul localității 
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

- lei/ha - 

 
0 I II III IV V 

A     1000 900 

 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 

folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea 

suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos,  iar acest 

rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător. 

 Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (9), se folosesc sumele din tabelul 

următor, exprimate în lei pe hectar: 



Nr. crt. 
Zona 

Categoria de folosință 
A B C D 

1 Teren arabil 28    

2 Pășune 21    

3 Fâneață 21    

4 Vie 47    

5 Livadă 54    

6 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 28    

7 Teren cu ape 15    

8 Drumuri și căi ferate 0    

9 Teren neproductiv 0    

 

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea 

suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, 

înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător  

Nr. crt. Categoria de folosință 
Impozit 

(lei) 

1 Teren cu construcții 31 

2 Teren arabil 51 

3 Pășune 28 

4 Fâneață 28 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 56 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 57 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 



7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 16 

În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se 

calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 

cm
3
 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Nr. 

crt. 
Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

Lei/200 cm3 sau fracțiune 

din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică 

de până la 1.600 cm3, inclusiv 

8 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 

1.600 cm3 

9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv 18 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv 73 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv 146 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 294 

7 Autobuze, autocare, microbuze 24 

8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de 

până la 12 tone, inclusiv 

30 

9 Tractoare înmatriculate 18 

 Nu sunt intrebări. Proiectul de hotărâre se încadrează la votul majorităţii absolute, respectiv 

7 voturi, este votat cu unanimitate de voturi şi devine Hotărârea nr. 55 a Consiliului  local al 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

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

plafonului de 39 de lei pentru anularea creanţelor fiscale la bugetul local al Comunei Ciorăşti, 

judeţul Vrancea aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2019. 

Domnul primar are cuvântul şi arată că la iniţierea proiectului de hotărâre a avut în vedere 

referatul prezentat de compartimentul de resort prin care propune stabilirea limitei plafonului 

creantelor fiscale datorate bugetului local care pot fi anulate. De  asemeni a avut în vedere şi  

prevederile art. 266 din Legea nr. 207/2015 privind  Codul de procedura fiscala, potrivit cărora „ (1) 

În situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, sunt mai 

mari decât creanţele fiscale supuse executării silite, conducătorul organului de executare poate 



aproba anularea debitelor respective, cheltuielile generate de comunicarea somaţiei prin poştă 

sunt suportate de organul fiscal. 

        (5) creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 

lei, se anulează.  

      (6) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile 

deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita 

maximă prevăzută la alin. (5) respectiv 40 lei”. 

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

7 voturi, este votat cu 13 voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 56 a Consiliului  local al 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

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

organizarea reţelei şcolare  a unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate 

juridică care vor funcționa începând cu  anul şcolar 2019-2020 în comuna Ciorăști, județul 

Vrancea. 

Domnul primar are cuvântul şi arată că la baza iniţierii proiectul de hotărâre a stat adresa cu 

numărul 604 din 14.11.2019 primită de la   Şcoala Gimnazială “Ionel Sîrbu” Ciorăşti,  judeţul 

Vrancea prin care se propune aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de la nivelul 

comunei Ciorăști. 

Reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2020-2021 are aceiaşi structură cu reaţeaua şcolară a 

anului şcolar 2019-2020. 

Populaţia şcolară pentru anul şcolar 2020-2021 este următoarea: 

1. Şcoala Gimnazială “Ionel Sîrbu” Ciorăşti (PRI. GIM) 

- cls 0 – cls VIII, şase clase,  123 elevi 

1. Şcoala Primară Mihălceni (AR)    

- cls. I – IV, trei clase,  63 elevi 

3. La Grădiniţa Ciorăşti anticipăm un efectiv de 42 preşcolari, cu două grupe. 

  

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

7 voturi, este votat cu 13 voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 57 a Consiliului  local al 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind reorganizarea 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea. 

Domnul primar arată că Proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea a fost iniţiat ţinând cont de: 

- prevederile art. 3 alin. (1) – (3) din O.M.A.I. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a 

serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 

- prevederile art. 33 alin. (1) – (6) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, republicată,  

- prevederile  art. 6 alin. (1), art. 10 lit. b), art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea 481/2004 

privind protecţiea civilă, republicată, 



- prevederile art. (1) alin (1), (2) şi (4) din O.U.G. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 13 lit. (d) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 

republicată; 

- prevederile HCL nr. 23/27.10.2005 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare, 

desfăşurare şi funcţionare a  Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de la nivelul 

comunei Ciorăşti.  
Regulamentului dc organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi serviciilor private 

pentru situaţii de urgenţă cuprinde următoarele: 

Capitolul 1 - Dispoziţii generale: 

1. date referitoare la constituirea serviciului; 

2. prezentarea succintă a activităţii serviciului în funcţie de tipurile de risc 

gestionate; 

3. alte date de interes general. 

Capitolul 2 - Organizarea şi atribuţiile serviciului: 

î .  conducerea şi structura organizatorică; 

2. atribuţiile serviciului; 

3. atribuţiile compartimentului şi ale specialiştilor pentru prevenire; 

4. atribuţiile formaţiilor de intervenţie; 

5. atribuţiile grupelor de intervenţie; 

6. atribuţiile echipelor specializate; 

7. atribuţiile dispeceratului; 

8. atribuţiile compartimentului atelier propriu de întreţinere şi reparaţii. 

 

Capitolul 3 - Atribuţiile personalului din structura serviciului: 

1. atribuţiile şefului serviciului*; 

2. atribuţiile şefului compartimentului pentru prevenire; 

3. atribuţiile membrilor compartimentului pentru prevenire; 

4. atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie**; 

5. atribuţiile şefului grupei de intervenţie; 

6. atribuţiile şefului echipei specializate; 

7. atribuţiile membrilor grupelor de intervenţie; 

8. atribuţiile membrilor echipelor specializate; 

9. atribuţiile conducătorilor autospecialelor de intervenţie; 

10. atribuţiile dispecerului/telefonistului; 

11. atribuţiile electromecanicului auto; 



12. atribuţiile operatorului în verificarea, întreţinerea şi repararea 

autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor. 

Capitolul 4 - Gestionarea patrimoniului serviciului privat: 

dotare, exploatare, întreţinere, evidenţă şi control al patrimoniului –nu este cazul 

La stabilirea atribuţiilor şefului serviciului voluntar şi al serviciului privat se au în 

vedere următoarele obligaţii principale: 

a) întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a activităţii serviciului 

voiuntar/serviciului privat; 

b) planifică şi conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului 

voiuntar/serviciului privat; 

c) asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare; 

d) organizează activitatea de prevenire; 

e) verifică întreţinerea autospecialelor, utilajelor şi materialelor din dotare; 

f) conduce acţiunile de intervenţie în limita competenţelor stabilite; 

g) întocmeşte rapoartele de intervenţie. 

Prevederile art.13 lit.„d” şi art.32 alin.(3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor , cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc una dintre 

obligaţiile consiliului local: 

a) înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul 

voluntar de urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia; în 

prezent la nivelul comunei CIORĂŞTI este înfiinţat acest serviciu, prin acest 

Proiect de Hotărâre se reorganizează SVSU. 

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. 58 a Consiliului  local al 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi - Validarea dispoziţiilor nr. 277/29 noiembrie 2019, 

respectiv 279/10 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Ciorăşti pe anul 

2019. 

Domnul primar având cuvântul arată că Proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor 

bugetare stabilite prin dispoziţia nr. 277 din 29 noiembrie 2019 și dispoziția nr. 279/10.12.2019  

pentru rectificarea bugetului local al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019 a fost iniţiat în 

baza referatului cu nr. 5464/10.12.2019 întocmit în conformitate cu prevederile art. 82 din Legea 

273/2006 privind finanţele publice, actualizată, potrivit căruia  “ sumele aprobate prin hotărâre a 

Guvernului, din fondurile de rezervă  bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi 

cu alte sume  alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează,  respectiv 



se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive,  potrivit legii, urmând ca la 

prima şedinţă a autorităţii deliberative să se  valideze modificările respective”  

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. 59 a Consiliului  local al 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

Se trece la punctul saşe al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

REGULAMENTULUI privind stabilirea criteriilor de identificarea clădirilor şi terenurilor 

neîngrijite situate în intravilanul comunei Ciorăști.  

Domnul primar arată că la nivelul comunei Ciorăști, județul Vrancea s-a constatat în ultima 

perioadă de timp că tot mai multe locuințe sunt nelocuite, fie pentru că proprietarii au decedat iar 

moștenitorii acestora au domiciliile în alte localități, fie că sunt în vârstă și sunt plecați la copii în 

alte localități. 

 Acest fapt a condus la imposibilitatea îngrijirii locuințelor, terenurile au devenit 

îmburuienate și cuprinse de lăstărișuri, ceea ce dă un aspect total neplăcut pentru comunitate. In 

urmatoare perioadă se va proceda la identificarea tuturor locuinţelor neîngrijite după regulamenul 

propus  căruia îi dă citire. Este  o măsură de noutate care are ca scop determinarea cetăţenilor să-şi 

îngrijească proprietăţile, “Nu se cer geamuri de termopan sau garduri din fier forjat  dar minumul 

de ingrijire trebuie asigurat”.  

Domnul consilier Stan Ionel întreabă dacă până la limita cu drumul este tor răspunderea 

proprietarului să întreţină curăţenia. Domnul Primar răspunde că doar proprietatea trebuie să fie 

curăţată, restul aparţine domeniului public.  

Pentru proprietăţile la care nu se cunosc moştenitorii trebuie întreprinse măsurile legale de 

identificarea acestora. 

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

respectiv 7 voturi, este votat cu 13  voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 60 a Consiliului  local 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

Se trece la punctul şapte al ordinii de zi- Aprobarea studiilor de oportunitate şi al caietelor 

de sarcini pentru achizitionarea de către PRESTĂRI SERVICII CIORĂŞTI SRL a unei autoutilitare 

tip  basculantă  şi a unei remorci suprastructură deschisă. 

Domnul primar are cuvântul şi arată că lucrările pentru realizarea tururor  investițiilor cum sunt: 

”Modernizare drumuri de interes local în comuna Ciorăști, județul Vrancea”,  ”Modernizare 

drumuri comunale de interes local în comuna Ciorăști, județul Vrancea”  încredințate societăţii 

PRESTĂRI SERVICII CIORĂŞTI SRL este nevoie de o bază tehnică suficientă deaorece baza 

existentă este subdimensionată.   Sunt lucrări la distanţă. Trebuie asigurat în timp optim transportul 

utilajelor grele (finisor, cilindru compactor).  

Dotarea tehnică asigură: 

- efectuarea lucrărilor de modernizare a drumurilor comunale; 

- scăderea costurilor indirecte ale primăriei și rezultate economico-financiare mai mari ale 

societății, creșterea cifrei de afeceri, creșterea profitului;; 

- deplasarea mai rapidă a materialelor pentru infrastructură; 

- dezvoltarea durabilă a comunei; 

- creșterea gradului de urbanizare a comunei. 



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. 61 a Consiliului  local al 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

În continuare domnul primar dă citire  Deciziei nr. 31/2019 a Curţii de Conturi a României-

Camera de Conturi Vrancea din dosarul nr. 1245/12.11.2019 urmarea misiunii de audit financiar 

pentru perioada 01.01-31.12.2018 la UAT COMUNA CIORĂŞTI. 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              R O M Â N I A 

          JUDEŢUL   VRANCEA  

PRIMĂRIA COMUNEI CIORĂȘTI                                                 Nr. 5610 din  18.12.2019 

               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 ordinare a Consiliului Local Ciorăşti 

desfăşurată în  data de 17 decembrie 2019. 

 

       Drept care am încheiat prezentul proces - verbal. 

 

 

 

 

Secretar general al comunei, 

Rizea Fănica 

 

 

 

 

 

 


