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

încheiat astazi 30 septembrie  2019  în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Ciorăşti la 

care participă toti cei 13 consilieri locali în funcţie 

 

 

Şedinţa ordinară  a fost convocată prin dispoziţia primarului nr. 139  din data de 24 

septembrie 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 consilieri locali.  

Domnul președinte de ședință Bunea Ionel declară ședința deschisă. 

Este supus votului procesul verbal al ședinței din data de 22 august  2019. Acesta este votat 

cu unanimitate de voturi. 

Domnul președinte de ședință dă citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a cabinetului 

stomatologic din imobilul Dispensar uman situat în satul Ciorăşti, comuna Ciorăşti, judeţul 

Vrancea. 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a două terenuri din 

domeniul public, categoria arabil în suprafaţă de 10495 mp, CF 52783 şi 9927 mp, CF 52786  

situate în intravilanul satului Spătăreasa, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea. 

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea  definitivă a  excedentului  bugetului local al 

comunei Ciorăști pe anul 2018  pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

Proiectul ordinii de zi este supus votului deschis şi este votat cu 13 voturi “pentru” de toţi 

consilierii prezenţi la şedinţă. 

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

aprobarea închirierii prin licitaţie publică a cabinetului stomatologic din imobilul Dispensar uman 

situat în satul Ciorăşti, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea. 

Domnul primar are cuvântul și arată că a fost făcută recepția la terminarea lucrărilor pentru 

investiția ” Dispensar uman – lucrări de  reabilitare și modernizare”, sat Ciorăști, județul Vrancea. 

În baza referatului făcut de  compartimentul contabilitate a fost inițiat proiectul de hotărâre pentru 

închirierea cabinetului stomatologic din incinta Dispensarului uman din satul Ciorăști. A fost 

întocmit  studiul de oportunitate, caietul de sarcini și raportul de evaluare. Din raportul de evaluare 

rezultă un nivel minim al chiriei de 393,20 lei/lunar. Durata închirierii este de 10 ani. După 



aprobarea închirierii se va continua cu anunțul în Monitorul oficial al României, într-un  ziar de 

circulație națională și unul la nivel local. 

Nu sunt întrebări. Proiectul de hotărâre  se încadrează la votul cu majoritate absolută. Supus 

votului deschis, proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi de către cei 13 consilieri 

prezenți la ședință și devine Hotărârea nr. 39 a Consiliului  local al comunei Ciorăşti, judeţul 

Vrancea pe anul 2019. 

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

închirierii prin licitaţie publică a două terenuri din domeniul public, categoria arabil în suprafaţă 

de 10495 mp, CF 52783 şi 9927 mp, CF 52786  situate în intravilanul satului Spătăreasa, comuna 

Ciorăşti, judeţul Vrancea. 

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

punct al proiectului ordinii de zi în baza referatului compartimentului contabilitate și a fost întocmit 

studiul de oportunitate, caietul de sarcini și raportul de evaluare. Din  raportul de evaluare pentru 

închirierea a două terenuri categoria arabil în suprafață de 10495 mp și 9927 mp  rezultă o chirie 

anuală de 559,22 lei/ha. Durata închirierii este de 5 ani sub rezerva încetării de drept a contractului 

dacă se impune nevoia de utilitate publică. 

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

respectiv 7 voturi,  este votat cu 13 voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 40 a Consiliului  local 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

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

utilizarea  definitivă a  excedentului  bugetului local al comunei Ciorăști pe anul 2018  pentru 

finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

Domnul primar are cuvântul arată că, în baza referatului compartimentului contabilitate a 

inițiat proiectul de hotărâre pentru utilizarea definitivă a excedentului bugetului local în sumă de 

18.689,17 lei din anul 2018 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2019.  

Excedentul secţiunii de dezvoltare din anul 2018 în sumă de 9.423,60 lei se utilizeaza in anul 2019 

cu aceeasi destinatie, pentru proiectul “SANSE EGALE LA EDUCAŢIE - SEE VRANCEA 

POCU74/6/18/105800.  Excedentul secţiunii de funcţionare din anul 2018 în sumă de 9.265,57 lei 

se utilizeaza in anul 2019 pentru finanţarea investiţiei “CONSTRUIRE REMIZĂ ŞI SPAŢIU 

ADMINISTRATIV PSI, SAT CIORĂŞTI, COMUNA CIORĂŞTI, JUDEŢUL VRANCE”. 

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

respectiv 7 voturi, este votat cu 13 voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 41 a Consiliului  local 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

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

consilieri prezenți sunt de acord cu încheiarea ședinței.  

           Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.        

 

             Preşedinte de şedinţă,                                                                       Contrasemnează, 

           Consilier local  Bunea 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 30 septembrie 2019. 

 

       Drept care am încheiat prezentul proces - verbal. 

 

 

 

 

Secretar comună, 

Rizea Fănica 

 

 

 

 


