
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 noiembrie  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. 185  din data de 22 

noiembrie 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 alegererea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele 

consiliului local ce se vor desfăşura în perioada decembrie 2019-februarie 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului locala al comunei Ciorăşti pe anul 

2019. 

3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației   prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.  a amplasamentului 

şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Proiect tip – sala 

de sport cu tribuna 180 locuri in sat Ciorasti, comuna Ciorasti, jud. Vrancea ”. 

4. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 37/2019 privind actualizarea 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 darea în administrare către UAT Judeţul Vrancea  a terenului 

din domeniul public al UAT Comuna Ciorăşti în suprafaţă totală de 160 mp situat în opt 

puncte distincte în vederea amplasării a 24 containere tip igloo, de 1500 litri,  pentru 

colectarea  selectivă a deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier şi sticlă 

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 

alegererea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local ce se vor desfăşura în 

perioada decembrie 2019-februarie 2020. 

Se fac propuneri. Domnul consilier local Ioniţă Dumitru propune pe domnul consilier Stan 

Ionel. Nu mai sunt  alte propuneri. Propunerea făcută este supusă votului deschis şi este votată cu 

13 voturi pentru.  

Proiectul de hotărâre devine Hotărârea nr. 49 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 

rectificarea bugetului locala al comunei Ciorăşti pe anul 2019. 

Domnul primar are cuvântul şi arată că rectificarea bugetului pe anul 2019 este o rectificare 

negativă cu sumele  prevazute a fi incasate in anul 2019 pentru proiectele de investitii cu finantare 

externa nerambursabila aflate in derulare şi care nu au fost incasate in totalitate, cu toate ca sunt 

depuse cereri de plata si de rambursare,   astfel: 

- Suma de 3087.03 mii lei Cod 48.01.00 Fondul European de Dezvoltare Regionala, 

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

varstnice in Comuna Ciorasti, judetul Vrancea – cod SMIS 111681; 

- Suma de 712.12mii lei Cod 48.02.00 Fondul Social European pentru proiectul Sanse 

Egale la educatie in Vrancea –SEE Vrancea – cod SMIS 105800; 

- Suma de 280 mii lei Cod 48.04.00 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 

pentru proiectele Modernizare drumuri comunale, comuna Ciorasti, jud Vrancea si 

Modernizare drum de explataie Agricola Satul Nou-comuna Ciorasti Judetul Vrancea –

limita judetul Braila, comuna Salcia Tudor, sat Cuza Voda – suma ce va fi suplimentata 

din sectiunea functionare pentru plata lucrarilor efectuate. 

I. Sectiunea de functionare se diminueaza cu suma de 256.75 mii lei 

1.- la cap 51.02 Autoritati publice  

S-a constatat urmatoarele economii: 

- 40 mii lei 100101 – Salarii de baza 

- 27mii lei 100112 - Indemnizatii consilieri 

- 9mii lei 100202- Norme de hrana 

- 2mii lei 100307 - Contributie asiguratorie pentru munca 

- 15.71lei 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

S-au suplimentat urmatoarele aliniate: 

- 2 mii lei 200108 –Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet 

- 6.45 mii lei 200109 – Materiale si prestari de servicii cu character functional 

Suma totala rectificata cap 51: -85,26 mii lei 

2.- la cap 61.50 Alte Cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 

S-a constatat urmatoarele economii: 

 - 3 mii lei 100101 – Salarii de baza 

S-a suplimentat urmatoare aliniate: 



- 1 mii lei Norme de hrana 

- 1mii lei Contributie asiguratorie pentru munca 

Suma totala rectificata cap 61: -1 mii lei 

3.- la cap 70.06 Iluminat Public 

S-a constatat urmatoarele economii: 

- 5mii lei 200103 – Incalzire, iluminat si forta motrica 

Suma totala rectificata cap 70: -5 mii lei 

 4.- la cap 74.02 Protectia mediului 

S-a constatat urmatoarele economii: 

 - 0.49 mii lei 100101 – Salarii de baza 

Suma totala rectificata cap 74: -0.49 mii lei 

5.- la cap 84.02 Transporturi –Drumuri si poduri  

S-a constatat urmatoarele economii: 

- 5mii lei 2002 – Reparatii curente 

- 3mii lei 2020 – Reabilitare infrastructura program inundati pentru autoritati publice locale 

Suma totala rectificata cap 84: -145 mii lei 

II. Sectiunea de dezvoltare se diminueaza cu suma de 3799.15 mii lei 

- Suma de 3087.03mii lei la capitolul 68.04 Asistenta sciala acordata persoanelor in varsta 

Cod 58.01.00 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala, pentru proiectul 

Centru de zi, cantina sociala si ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice in 

Comuna Ciorasti, judetul Vrancea – cod SMIS 111681. 

- Suma de 712.12mii lei la cap 65 Cod 65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 

Cod 58.02.00 Programe din Fondul Social European pentru proiectul Sanse Egale la 

educatie in Vrancea –SEE Vrancea – cod SMIS 105800. 

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. 50 a Consiliului  local al 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

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

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației   prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A.  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii „Proiect tip – sala de sport cu tribuna 180 locuri in sat Ciorasti, comuna Ciorasti, jud. 

Vrancea ”. 

Domnul primar are cuvântul şi arată că pentru a beneficia de investiţia „Proiect tip – sala de 

sport cu tribuna 180 locuri in sat Ciorasti, comuna Ciorasti, jud. Vrancea ” prin Compania 

Naţională de Investiţii trebuie predat terenul în vederea organizării şantierului şi realizarea 

construcţiei. Terenul din curtea şcolii are suprafaţa de 4710 mp din totalul de 11446 mp.  

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

respectiv 9 voturi, este votat cu 13 voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 51 a Consiliului  local 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

Se trece la dezbaterea punctului patru al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind 



revocarea HCL nr. 37/2019 privind actualizarea 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 şi arată că în şedinţa ordinară din 22 august 2019 a fost 

adoptată HCL nr. 37 privind actualizarea 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. În urma exercitării controlului de legalitate,  din partea prefectului s-a primt recomandarea 

reanalizării acesteia în vederea revocării pe motivul că a au fost încălcate prevederile art. 289 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

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. 52 a Consiliului  local al 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea în administrare 

către UAT Judeţul Vrancea  a terenului din domeniul public al UAT Comuna Ciorăşti în suprafaţă 

totală de 160 mp situat în opt puncte distincte în vederea amplasării a 24 containere tip igloo, de 

1500 litri,  pentru colectarea  selectivă a deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier şi sticlă. 

Domnul primar arată că a fost primită adresa cu nr. 5133/08.04.2019 din partea Consiliului 

Judeţean Vrancea prin care s-a cerut acordul pentru primirea şi amplasarea a 24 de containere tip 

igloo de 1500 litri pentru colectarea selectivă a deşeurilor în implementarea Proiectului „Fazarea 

proiectului Sistem de Management Integrat al Deşurilor în judeţul Vrancea” şi în cadrul acestuia, 

contractul „Furnizarea de containere şi construirea punctelor de colectare a deşeurilor în judeţul 

Vrancea”; 

În data de 15.04.2019 conform Proces verbal de predare-primire au fost primite 8 IGLOO 

1500 L – hârtie(albastru), 8 IGLOO 1500 L – plastic (galben) şi 8 IGLOO 1500 L – sticlă ( verde); 

Ulterior prin adresa cu nr. 5133/24.04.2019 Consiliul Judeţean Vrancea revine la adresa 

precedentă din data de 8 aprilie 2019 şi solicită acordul de amplasare al celor 24 de containere 

igloo-uri  de 1500 l, cu precizarea „fără construirea celor 8 puncte de colectare atribuite prin Proiect 

UAT-lui Comuna Ciorăşti”; 

UAT Comuna Ciorăşti a răspuns prin adresa cu nr. 1854/02.05.2019 şi a  exprimat acordul 

amplasării celor 24 de containere tip igloo de 1500 l pentru colectarea selectivă a deşeurilor. 

Domnul consilier local Muşat Neculai întreabă care sunt amplasamentele. Secretarul general al 

comunei precizeză detaliat fiecare amplasament propus,astfel: 

1. Punct de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier şi sticlă sat Ciorăşti – 

Lot nr. 1, suprafața de 20 mp,  T 15 P 591 cc,   fostă primărie şi lot 2 suprafaţa de 20 mp T 15  P 

210 cc, valoare inventar 286 lei,  remiza PSI; 

2.  Punct de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier şi sticlă sat Codreşti 

– Lot nr. 3, suprafața de 20 mp,  T 5 P 164, 165 cc, Grădiniţa Codreşti; 

3.  Punct de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier şi sticlă sat 

Mihălceni – Lot nr. 4, suprafața de 20 mp,  T 12 P 696 cc, Cămin cultural Mihălceni; 



4.  Punct de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier şi sticlă sat Salcia 

Nouă – Lot nr. 5, suprafața de 20 mp,  T 23 P  385, 385/1 cc, şcoala Salcia Nouă; 

5.  Punct de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier şi sticlă sat Salcia 

Veche – Lot nr. 6, suprafața de 20 mp,  T 6 P 211, 212, 213 cc, cămin cultural Salcia Veche; 

6.  Punct de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier şi sticlă sat Satu 

Nou – Lot nr. 7, suprafața de 20 mp,  T 16 P 293, 294 cc, Şcoala Satu Nou; 

7.  Punct de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie-carton, mase plastice, fier şi sticlă sat 

Spătăreasa – Lot nr. 8, suprafața de 20 mp,  T 6 P 187 A, teren agricol cu front la drum asfaltat; 

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

9 voturi, este votat cu 13  voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 53 a Consiliului  local al 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

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  Bunea Ionel                                                 Secretarul general al comunei, 

                                                                                                                          Rizea Fănica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              R O M Â N I A 

          JUDEŢUL   VRANCEA  

PRIMĂRIA COMUNEI CIORĂȘTI                                                 Nr. 5386 din  02.12.2019 

               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 28 noiembrie 2019. 

 

       Drept care am încheiat prezentul proces - verbal. 

 

 

 

 

Secretar general al comunei, 

Rizea Fănica 

 

 

 

 

 

 


