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

încheiat astazi 22 august  2019  în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Ciorăşti la care 

participă 12 consilieri locali din cei 13 în funcţie 

 

 

Şedinţa ordinară  a fost convocată prin dispoziţia primarului nr. 125 din data de 12 august  

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. 

Cu un cvorum de 12 consilieri locali  ședința se declară deschisă. Absentează motivat  

preşedintele de şedinţă, domnul consilier local Muşat Neculai motiv pentru se suplimentează 

ordinea de zi și  la primul punct este alegerea președintelui de ședință pentru a conduce lucrările 

ședinței din data de 22 august 2019.  Domnul consilier Ioniță Dumitru propune pe domnul consilier 

Stan Ionel. Nu sunt alte propuneri. Supusă votului deschis, propunerea făcută este votată cu 

unanimitate de voturi și devine Hotărârea nr. 34 a Consiliului local al comunei Ciorăști, județul 

Vrancea pe anul 2019. 

Domnul președinte de ședință Stan Ionel preia lucrările ședinței. 

Doamna secretar al comunei supune aprobării procesul verbal al ședinței din data de 20 

iunie 2019. Acesta este votat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul primar anunță suplimentarea proiectului ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 

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

Pentru aprobarea suplimentării proiectului ordini de zi sunt necesare voturile majorității 

simple. Supusă votului deschis suplimentarea ordinii de zi este votată cu 12 voturi ”pentru”. 

Domnul președinte de ședință dă citire ordinii de zi: 

2.  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului 

local al comunei Ciorăşti ce se vor desfăşura în perioada septembrie-noiembrie 2019. 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului local al Comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea. 

4.    Proiect de hotărâre privind actualizarea, completarea şi modificarea Anexei la HCL nr. 

10 din 22 ianuarie 2019 cu privire la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei 

Ciorăşti, județul Vrancea. 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Ciorăşti, judeţul 

Vrancea pe anul 2019. 



Proiectul ordinii de zi este supus votului deschis şi este votat cu 12 voturi “pentru” de toţi 

consilierii prezenţi la şedinţă. 

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

preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Ciorăşti ce se vor desfăşura 

în perioada septembrie-noiembrie 2019. 

Doamna secretar al comunei face precizarea faptului ca singurul consilier local care nu a 

fost ales președinte de ședință în mandatul 2016-2020 este domnul viceprimar Bunea Ionel. 

Doamna consilier Săndulescu Delia ținând cont de precizarea secretarului comunei propune 

ca președinte de ședință pe domnul Bunea Ionel. Propunerea este supusă votului deschis.  Cu un 

necesar de voturi al majorității simple, respectiv 7 voturi, propunerea este votată cu unanimitate de 

voturi și proiectul de hotărâre devine Hotărârea nr. 35 a Consiliului  local al comunei Ciorăşti, 

judeţul Vrancea pe anul 2019. 

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

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al Comunei Ciorăşti, judeţul 

Vrancea.  

Domnul primar având cuvântul arată că, proiectul de hotărâre a fost inițiat urmarea 

modificărilor legislative și intrării în vigoare a Codului administrative potrivit căruia ”În termen de 

90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului cod, consiliile locale au obligația de a-și revizui 

regulamentele de organizare și funcționare”. Regulamentul de organizare și funcționare a 

consiliului local este întocmit în conformitate cu cerințele Codului administrative și este însoțit de 

referatul de inițiere al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort și de avizul 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local. 

Nu sunt  întrebări. Proiectul de hotărâre cu un necesar de voturi al majorității absolute, 

respectiv 7 voturi,  este votat cu 12 voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 36 a Consiliului  local 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

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

completarea şi modificarea Anexei la HCL nr. 10 din 22 ianuarie 2019 cu privire la inventarul 

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciorăşti, județul Vrancea. 

Domnul primar are cuvântul arată că, la nivelul primăriei, comisia pentru inventarierea 

bunurilor aparținând domeniului public al comunei Ciorăşti, luând  la cunoștință despre Contractul 

de donație autentificat sub numărul 172/24 iunie 2019 de Birou Individual Notarial „QUANTUM” 

cu sediul în mun. București, str. Elena Caragiani, nr. 2-6, bl. B3, sc. 3, parter, ap. 31, sector 1, 

având ca obiect donarea  terenului în suprafață de 1067 mp situat în satul Salcia Nouă, tarlaua 16 

parcela 277, CF 53572, de către donatarul Ștefan Gheorghe, donatarului UAT COMUNA 

CIORAȘTI, cu respectarea condițiilor:  

- terenul de a nu fi înstrăinat  timp de 7 (șapte) ani; 

- terenul să fie utilizat în cadrul  proiectului ”Centru de zi , cantină socială și îngrijire la 

domiciliu pentru persoane vârstnice în comuna Ciorăști, județul Vrancea, Axa prioritară 8; 

- Terenul să facă parte din  domeniul public al comunei, 



a întocmit referatul pentru ințierea proiectului de hotărâre.  Astfel proiectul de hotărâre a fost inițiat 

pentru completarea anexei cuprinzând bunurile domeniului public al comunei Ciorăști cu terenul 

primit prin donație. Proiectul supus dezbaterii este însoțit de referat, de raportul compartimentului 

de resort și de avizul comisiei de specialitate. 

Nu sunt  întrebări. Proiectul de hotărâre cu un necesar de voturi al majorității calificate, 

respectiv 9 voturi, este votat cu 12 voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 37 a Consiliului  local 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

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

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

 Domnul primar arată că prin rectificarea bugetului de stat,  comunei Ciorăști i-au fost 

alocate 12 mii lei. Legea de rectificare a bugetului de stat pe anul 2019 a fost ulterioară emiterii 

dispoziției de convocare a consiliului local și astfel se explică suplimentarea ordinii de zi. 

Rectificarea bugetului este una pozitivă și suma de 12 mii lei se cuprinde în buget la capitolul 68 

pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap. 

Nu sunt  întrebări. Proiectul de hotărâre cu un necesar de voturi al majorității absolute, 

respectiv 7 voturi, este votat cu 12 voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 38 a Consiliului  local 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

În continuare domnul consilier local Ion Florin propune, pentru respectarea Regulamentului 

privind protecția datelor cu caracter personal,  ca măcar la intrarea în comună să fie amplasate 

indicatoare informative pentru supravegherea video a localității. Domnul primar arată că incă nu 

sunt funcționale camerele de luat vederi. 

Mai departe doamna consilier Săndulescu Delia propune să fie luate măsuri pentru curățarea 

șanțurilor de resturi vegetale din dreptul  locuințelor nelocuite deoarece dau un aspect neplacut. 

Domnul consilier Ioniță Dumitru arată că și în satul Satu Nou sunt multe locuințe în această situație 

și vegetația ierboasă este amestecată cu tot felul de arbuști de nu se poate trece pe lângă gard. 

Domnul primar a răspuns că va găsi soluții așa încât cu costuri reduse să fie curățate 

șanțurile acelor case nelocuite. 

Nu mai sunt alte probleme. Președintele de ședință declară ședința închisă. Toți cei 12 

consilieri prezenți sunt de acord cu încheierea ședinței.  

 

           Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.        

 

 

 

             Preşedinte de şedinţă,                                                                       Contrasemnează, 

           Consilier local  Stan Ionel                                                              Secretarul 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 22 august 2019. 

 

       Drept care am încheiat prezentul proces - verbal. 

 

 

 

 

Secretar comună, 

Rizea Fănica 

 

 

 

 


