
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 30 ianuarie 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. 5  din data de 23 ianuarie 

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 primar, în calitatea de inițiator, anunță retragerea de pe proiectul ordinii de zi 

următoarele proiecte de hotărâri:  

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 aprobare a lucrărilor de 

intervenţii – DALI pentru proiectul “Modernizare drumuri comunale şi de interes local din comuna 

Ciorăşti, judeţul Vrancea”. 

 

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

1. Proiect de hotărâre privind  validarea modificărilor bugetare stabilite prin dispoziţia nr. 281 

din 18 decembrie 2019 și dispoziția nr. 282/23 decembrie 2019  pentru rectificarea bugetului local 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

2. Proiect de hotărâre privind  acordarea unor gratuităţi şi facilităţi pe transportul public 

local pentru anul 2020 veteranilor de război şi văduvelor de război, persoanelor cu handicap grav şi 

accentuat, însoţitorilor şi asistenţilor  personali  ai  acestora, precum  şi persoanelor pensionare din 

COMUNA CIORĂŞTI. 

 



3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 

2020, pentru beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de executie a bugetului   local  la data de  

31 decembrie 2019. 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

„Educatie Europeana în Ciorăști Vrancea – EEC Vrancea” aprobaţi prin HCL nr. 22/2018. 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

„ÎNFIINȚARE  SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA CIORĂȘTI, 

JUDEŢUL VRANCEA” aprobaţi prin HCL nr. 61/2016 şi actualizaţi prin HCL nr. 4/2017. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării investiţiilor  

“Amenajare spaţii verzi, amenajare loc de joacă pentru copii, dotare cu mobilier urban şi 

împrejmuire în localitatea Codreşti, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea” şi “Amenajare spaţii verzi, 

amenajare loc de joacă pentru copii, dotare cu mobilier urban şi împrejmuire în localitatea Satu 

Nou, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea”. 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a drumului de exploataţie 

agricolă Satu Nou, comuna Ciorăști, județul Vrancea – limita județ Brăila, comuna Salcia Tudor, sat 

Cuza Vodă din domeniul public al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea. 

9. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Ciorăști, județul Vrancea, pentru anul 

2019. 

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  

validarea modificărilor bugetare stabilite prin dispoziţia nr. 281 din 18 decembrie 2019 și dispoziția 

nr. 282/23 decembrie 2019  pentru rectificarea bugetului local al comunei Ciorăşti, judeţul 

Vrancea pe anul 2019. 

Domnul primar are cuvântul și arată că în luna decembrie 2019 au fost primite sumele 

pentru plata ajutorului de incălzire a locuinței în cuantum de 19.275 lei și sume din TVA pentru 

echilibrarea bugetului local, 169 mii lei. Cu sumele primite a fost rectificat bugetul local pe anul 

2019 prin dispoziția primarului, în condițiile legii.  

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. 1 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  

acordarea unor gratuităţi şi facilităţi pe transportul public local pentru anul 2020 veteranilor de 

război şi văduvelor de război, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorilor şi 

asistenţilor  personali  ai  acestora, precum  şi persoanelor pensionare din COMUNA CIORĂŞTI. 

Domnul primar are cuvântul şi arată că așa cum s-a procedat în fiecare an, și în anul curent 

trebuie adoptată o hotărâre care să vină în sprijinul   veteranilor de război şi văduvelor de război, 

persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorilor şi asistenţilor  personali  ai  acestora, precum  

şi persoanelor pensionare din COMUNA CIORĂŞTI. Se mențin la fel ca în anii trecuți  6 tichete pe  

lună pentru trei călătorii gratuite dus-întors. 

 



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. 2 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 

Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 2020, pentru beneficiarii Legii 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. 

Având cuvântul, domnul primar arată că,    lucrările şi acţiunile de interes local ce pot fi efectuate în 

anul 2020 de către beneficiarii de venit minim garantat nu necesită o pregătire profesională anume 

deoarece sunt lucrări fără grad de compexitate. Acestea sunt: reabilitarea islazului comunal - 

curatarea de maracinisuri, resturi vegetale  si asigurarea transferului acestora la locuri special 

amenajate; lucrari de intretinere zona cimitirelor in satele:Codresti,Ciorasti,Mihalceni,Salcia-

Veche,Salcia-Noua; întretinere zona centrala a satului Ciorasti (camin cultural, dispensar uman, 

primarie), îndepărtarea resturilor vegetale, întreţinerea gardurilor; lucrari de curatare a resturilor 

vegetale aflate pe marginea drumurilor comunale si judetene pe raza comunei Ciorasti; întretinerea 

in sezonul rece a drumurilor comunale; descarcat puieti din mijloace de transport, sapat gropi, plantat 

puieti, udat, intretinerea  lizierelor infiintate, întretinerea santurilor de scurgere a apei de pe raza 

comunei Ciorasti.  

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. 3 a Consiliului  local al comunei 

Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2020. 

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

aprobarea contului  de executie a bugetului   local  la data de  31 decembrie 2019. 

Domnul primar are cuvântul şi prezintă pe fiecare capitol bugetar execuția de casă a 

bugetului, astfel: 

Partitia de venituri la sfarsitul trimestrului IV din anul 2019 reflecta realizarea bugetului de venituri 

al Comunei CIORASTI  dupa cum urmeaza: 

Nr. 

Crt

. 

Denumire cod Prevederi 

initiale 

Anul  2019 

Prevederi  

finale 

Anul 

2019 

Suma 

incasata la 

31.12.2019 

1 Impozit pe venit din transferul pe 

proprietate 

031800  3.600 3.529 

2 Cote si sume defalcate din 

impozitul pe venit, din care 

0400 689.000 766.940 735.863 

 

 

 

Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 485.000 504.940 504.933 

 Sume alocate din cote defalcate din 

impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

040204 104.000 112.000 111.316 

 Sume repartizate din Fondul la 

dispozitia Consiliului Judetean 

040205 100.000 150.000 119.614 

3 Impozite si taxe pe proprietate, din 

care: 

07.00 684.590 691.600 654.129 

 Impozit pe cladiri, din care: 070100 132.060 132.060 98.374 



 Cladiri PF 070101 39.120 39.120 39.793 

 Cladiri PJ 070102 92.940 92.940 58.581 

 Impozit pe teren 07.02.00 552.180 557.390 553.126 

 Terenuri PF 070201 95.210 95.210 84.067 

 Terenuri PJ 070202 14.100 18.000 17.168 

 Teren extravilan 0702020

3 

442.870 444.180 451.891 

 Taxe judiciare de timbru si alte taxe 

de timbru 

070203 350 2.150 

 

2.929 

4 Sume defalcate din TVA 11.00 1.547.500 2.128.500 2.119.333 

5 Taxe pe utilizarea bunurilor 16.00 119.870 119.870 114.423 

 Taxe pe mijloace de transport  PF 160201 87.300 87.300 83.795 

 Taxe pe mijloace de transport  Pj 160202 32.380 32.380 26.582 

 Taxe si tarife pt elib de lic 160203 190 4.000 4.046 

6 Alte impozite si taxe fiscale 1802 76.440 94.190 97.691 

7 Venituri din propritate 3002 609.000 654.180 673.728 

 Venituri din concesiuni 300530 204.000 248.580 268.161 

 Venituri din dividente 3002080

3 

405.000 405.600 405.567 

8 Vanzari de bunuri si servicii 34.02 1.110 1.41 808 

 Venituri din taxe extrajudiciare de 

timbru 

340200 310 610 808 

 Alte venituri din taxe administrative, 

eliberari permise 

340250 800 800 260 

9 Amenzi penalitati si confiscari 35.00 11.940 149.610 73.887 

 Venituri din amenzi 350102 10.510 139.610 63.146 

 Alte amenzi,penalitati si confiscari 355000 1.430 10.000 10.741 

10 Diverse venituri 3600 280 2.280 4.400 

 Alte venituri 360500 280 2.280 4.400 

12 Subventii de la bugetul de stat 42.00 1.027.230 923.140 219.238 

 Subventii pentru acordarea ajutorului 

de caldura  

420234 2.400 21.680 21.675 

 Finantare Programul National de 

dezvoltare locala 

420265 

 

1.024.830 887.160 216.838 

 Subventii de la bugetul de stat catre 

bugetele locale necesare sustinerii 

derularii proiectelor finantate din 

fonduri externe nerambursabile 

420269 

 

 14.300 14.295 

12 Subventii de la alte administratii 43.02 254.200 1.079.443 872.703 

 Sume alocate din bugetul ANCPI 

PENTRU FINANTAREA 

LUCRARILOR DE 

INREGISTRARE SISTEMATICA 

DIN CADRUL programului national 

de cadastru si carte funciara 

430234 235.000 235.000 28.260 



 Sume alocate din bugetul AFIR, 

pentru sustinerea proiectelor din 

PNDR 2014-2020 

430231 19.200 844.443 844.443 

13 

 

Sume primite de la UE in contul 

platilor efectuate si prefinantari 

48.00 8.656.040 3.568.350 2.364.009 

 Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR) 

480201 3.225.020 123.690 61.052 

 FONDUL Social European 480202 940.120 228.000 152.165 

 Program European Agricol de 

Dezvoltare (FEADR) 
480204 4.490.900 3.216.660 2.118.381 

14 Sume aferente împrumuturilor 

 contractate, conform OG 

nr.8/2018, pentru finantarea 

cheltuielilor aflate în sarcina 

unitatilor/subdiviziunilor 

administrativ teritoriale 

4107021

2 

1.086.700 1.086.700 1.086.691 

       

 La sfarsitul trimestrului IV al anului 2019 veniturile totale sunt in suma de 9.056.001,13lei  

CHELTUIELI FUNCTIONARE – 3.377.638lei 

La capitolul 51.02- autoritati publice s-au inregistrat cheltuieli in suma de 1.602.018lei, 

din care: 

- suma de 1.144.644lei s-au asigurat cheltuielile de personal 

- suma de 475.374lei pentru intretinere si functionare: furnituri de birou, materiale pentru 

curatenie, energia electrica, telecomunicatii, cheltuieli postale, alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii, combustibili 

La capitolul 61.02-ordine publica si siguranta nationala s-au inregistrat cheltuieli in 

suma de  68.600lei, din care: 

- cheltuieli de personal in suma de 68.600lei 

- cheltuielile materiale s-au efectuat in suma de 18.659lei, pentru intretinere si 

functionare: s-au achizitionat materiale PSI, combustibil pentru situatii de urgenta, piese 

pentru masina de pompieri 

- suma de 139.063lei dobanda si rata 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 

La capitolul 65.02 –invatamant s-au inregistrat cheltuieli in suma de  164.685lei, din 

care: 

- cheltuielile materiale s-au efectuat in suma de 154.832lei, pentru cheltuieli cu 

intretinerea si functionarea, naveta profesorilor, transportul elevilor,  

- suma de 2.853lei pentru plata drepturile copiilor cu cerinte educationale 

- suma de 7.000lei pentru plata stimulentelor educationale- tichete de gradinita 

La capitolul 67.02- cultura s-au inregistrat cheltuieli in suma de  164.976lei, din care: 



- s-au asigurat cheltuielile de personal in suma de 6.9125lei 

- cheltuielile materiale s-au efectuat in suma de 4.647lei–pentru materiale de curatenie, 

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

- suma de 91.2023lei la sport: s-au asigurat cheltuieli pentru primele jucatorilor, 

transport, hrana, taxe AJF, intretinerea bazei sportive. 

 La capitolul 68.02- asistenta sociala s-au inregistrat cheltuieli in suma de  776.990lei,  

din care: 

- suma de 746.167lei s-a efectuat plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap 

- suma de 3.480 lei pentru incalzirea locuintei a persoanelor beneficiare de ajutor social, 

- suma de 21.459lei pentru incalzirea locuintelor pentru populatie 

- suma de 3.000lei pentru ajutoare de inmormantare 

- suma de 2.884lei pentru transportul persoanelor varstnice 

La capitolul 70.02- servicii de dezvoltare publica s-au inregistrat cheltuieli in suma de 

59.394lei, din care: 

- suma de 44.732lei  cheltuieli cu energia electrica la iluminatul public  

- suma de 4.662lei cheltuieli cu reparatii si piese de schimb (becuri, cabluri) la reteaua de 

iluminat public in suma de 11.356ei 

 La cap 74.02-protectia mediului s-au inregistrat cheltuieli in suma de  35.765lei, din  

care: 

- suma de 6.708lei cheltuielile de personal 

- suma de 35.765 cheltuieli materiale : serviciul de salubrizare a comunei, taxe mediu. 

 La capitolul 84.02 drumuri si poduri -au inregistrat cheltuieli in suma de 98.051lei, 

din 

 care: 

- suma de 93.067lei pentru lucrari de reparatii la drumuri, decolmatare canale 

- suma de 229.713lei rambursare din creditul de investitii  

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE: 5.654.509lei 

- 71.826lei pentru proiectul de investitii Centru de zi, cantină socială și îngrijire la 

domiciliu pentru persoane vârstnice în Comuna Ciorăști județul Vrancea – 

POR2017/8/8.1/8.3/A/1 -cod SMIS111681 

- 135.730lei pentru proiectul Sanse egale la educatie in Vrancea – SEE Vrancea – 

POCU74/6/18/105800 

- 45.815lei pentru proiectul Scoala Gimnaziala Ionel Sirbu Ciorasti - lucrari de 

extindere, reabilitare, modernizare si dotare POR/2017/10/10.1b/7regiuni/120310 – 

proiect aflat in evaluare in vederea obtinerii finantarii. 

- 456.494lei pentru proiectul de investitii Dispensar uman sat Ciorasti – Lucrari de 

reabilitare si modernizare comuna Ciorasti, judetul Vrancea –finantat din  PNDL2 si 

fonduri proprii (constructia este finalizata, iar in anul 2020 se vor asigura dotarile 

minime necesare functionarii dispensarului uman) 



- 2.970.788lei pentru proiectul de investitii cu fonduri nerambrursabile Modernizare 

drumuri comunale comuna Ciorasti judetul Vrancea finantat din FEADR-AFIR) -proiect 

realizat in proportie de 90% - in anul 2020 se vor efectua marcajele rutiere. 

- 417.736lei pentru proiectul de investitii cu fonduri nerambrursabile Modernizare 

drumur de exploatatie agricola Satul Nou-Salcia Tudor  comuna Ciorasti judetul 

Vrancea finantat din FEADR-AFIR – Gal Sud Est) – proiect finalizat 100% 

- 455.557lei pentru proiectul de investitii Modernizare drumuri de interes local, Comuna 

Ciorasti Judetul Vrancea – fonduri proprii – proiect realizat in proportie de 90% 

- 1.090.261lei pentru proiectul de investitii Construire remiza si spatiu administrativ psi, 

Comuna Ciorasti, judetul Vrancea - finantat din fonduri proprii (credit ) si FEADR-

AFIR-Gal Sud Est – proiect realizat in proportie de 40% 

TOTAL CHELTUIELI– 9.032.147,01lei 

Excedent la 31.12.2019  - 23.854,12lei 

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. 4 a Consiliului  local al comunei 

Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2020. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi – proiect de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Educatie Europeana în Ciorăști Vrancea – EEC 

Vrancea” aprobaţi prin HCL nr. 22/2018. 

Domnul primar arată că în conformitate cu Instrucțiunea AM POR nr. 112/08.03.2019 cu 

privire la aplicarea prevederilor art.71 din OUG 114/2018, publicată in MO nr.116/29.12.2018, 

privind instituirea unor măsuri în domeniul contrucțiilor publice și a unor masuri fiscal-bugetare, 

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, se actualizeză 

estimarile bugetare legate de valoarea preconizata a devizului general, luând în considerare exclusiv 

prevederile art. 71 din OUG nr.114/2018. 

Așadar conform devizului actualizat la prezenta valoarea  proiectului, contribuția proprie și 

cheltuielile neeligibile se modifică după cum urmează: 

Valoare totala a proiectului : 4.909.762,56 lei, din care valoarea contribuției 

proprii(cofinanțare) 86.087,25 lei și valoarea cheltuielilor neeligibile 605.400.96 lei. 

Modificarile determinate de aplicarea Instructiunii nr.112/08.03.2019 determina modificarea 

HCL 22 din 26 aprilie 2018. 

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. 5 a Consiliului  local al 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2020. 

Se trece la punctul șase al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „ÎNFIINȚARE  SISTEM DE CANALIZARE A 

APELOR UZATE ÎN COMUNA CIORĂȘTI, JUDEŢUL VRANCEA” aprobaţi prin HCL nr. 61/2016 

şi actualizaţi prin HCL nr. 4/2017. 

Domnul primar arată că pentru respectarea prevederilor art.71 din OUG 114/2018, publicată 

in MO nr.116/29.12.2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul contrucțiilor publice și a unor 

masuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 



se actualizeză estimarile bugetare legate de valoarea preconizata a devizului general al investiției 

„ÎNFIINȚARE  SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA CIORĂȘTI, 

JUDEŢUL VRANCEA” aprobați inițial prin HCL nr. 61/2016 și actualizați pri HCL nr. 4/2017. 

Suma actualizată se ridică la 31.110.385,00 lei cu TVA. 

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. 6 a Consiliului  local al 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2020. 

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

necesităţii şi oportunităţii realizării investiţiilor  “Amenajare spaţii verzi, amenajare loc de joacă 

pentru copii, dotare cu mobilier urban şi împrejmuire în localitatea Codreşti, comuna Ciorăşti, 

judeţul Vrancea” şi “Amenajare spaţii verzi, amenajare loc de joacă pentru copii, dotare cu 

mobilier urban şi împrejmuire în localitatea Satu Nou, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea”. 

Domnul primar, având cuvântul, prezintă motivele pentru care apreciază necesară și 

oportună realizarea investițiilor în sensul că terenurile  capătă valoare, vor avea un scop și vor putea 

fi folosite în  scopuri recreative de către locuitorii comunei. Invesitițiile asigură creșterea gradului 

de activitate al comunei, crează un spațiu prietenos, familiar, care să stimuleze imaginația și 

creativitatea, desfășurarea unor activități artistice, educative și sportive pentru și impreună cu copii. 

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. 7 a Consiliului  local al 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2020. 

În continuare se trece la punctul opt al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind 

actualizarea valorii de inventar a drumului de exploataţie agricolă Satu Nou, comuna Ciorăști, 

județul Vrancea – limita județ Brăila, comuna Salcia Tudor, sat Cuza Vodă din domeniul public al 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea. 

Domnul primar are cuvântul și arată că în data de 20 noiembrie 2019 a fost recepționată 

terminarea investiției ”Modernizare drum de exploataţie agricolă Satu Nou, comuna Ciorăști, 

județul Vrancea – limita județ Brăila, comuna Salcia Tudor, sat Cuza Vodă” și a fost încheiat 

procesul verbal de recepție nr. 5131/20.11.2019. 

Pentru respectarea punctului 20 din Instrucțiunile de plată la Contractual de finanțare nr. 

C1920043A202124103695 este necesară adoptarea hotărârii de consiliu local prin care,  investiția 

realizată să fie inclusă în domeniul public.  

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. 8 a Consiliului  local al 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2020. 

Se trece la dezbaterea ultimului punct al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind 

propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul 

general al comunei Ciorăști, județul Vrancea, pentru anul 2019. 

Secretarul general al comunei precizează faptul că hotărârea ce trebuie adoptată are caractre 

individual și se aplică votul secret. 

Președintele de ședință împreună cu secretarul general al comunei pregătesc buletinele de 

vot și impart câte un bulletin de vot fiecărui consilier local prezent. 



După exercitarea votului se trece la numărarea acestora. Toate buletinele de vot, în număr de 

13, sunt valabil exprimate și, în unanimitate sunt pentru calificativul FOARTE BINE. 

Proiectul de hotărâre este încadrat la votul majorității absolute, respectiv 7 voturi, este votat 

cu 13  voturi  cu calificativul FB și  devine Hotărârea nr. 9 a Consiliului  local al comunei 

Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2020. 

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 30 IANUARIE 2020. 

 

       Drept care am încheiat prezentul proces - verbal. 

 

 

 

 

Secretar general al comunei, 

Rizea Fănica 

 

 

 

 

 

 


