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

încheiat astazi 5 decembrie  2019  în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Ciorăşti la care 

participă 10 consilieri locali din cei 13 în funcţie 

 

 

Şedinţa ordinară  a fost convocată prin dispoziţia primarului nr. 276  din data de 29 

noiembrie 2019 şi a fost adusă la cunoştinţa consilierilor prin invitaţie scrisă precizându-se ora şi 

locul desfăşurării şedinţei, proiectul ordinii de zi şi materialele care însoțesc proiectul de hotărâre.    

Cvorumul este asigurat de prezența a 10 consileiri locali din cei 13 în funcţie şi se declară şedinţa 

deschisă. Absentează motivat consilerii: Ion Florin, Batog Georgel şi Tudorancea Claudia. 

 Se supune aprobării procesul verbal al şedinţei precedente şi este votat cu unanimitate de 

voturi. 

Domnul președinte de ședință, Stan Ionel dă citire proiectului ordinii de zi, după cum 

urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind suplimentarea lucrărilor  cu drumul lateral DC192 km 

1+003 stânga la investiţia “Modernizare drumuri comunale, comuna Ciorăşti, judeţul 

Vrancea”. 

Proiectul ordinii de zi este supus votului deschis şi este votat cu 10 voturi “pentru” de toţi 

consilierii prezenţi la şedinţă. 

Se trece la dezbaterea proiectului de hotărâre de pe  ordinea de zi dându-se cuvântul 

domnului primar .  

Domnul primar arată că analizând situaţia obiectivului de investiţie “Modernizare drumuri 

comunale, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea” s-a luat în calcul necesitatea facilitării accesului la 

gara CFR, staţia Ciorăşti. Aceasta presupune prelungirea drumului lateral stânga, aferent drumului 

DC 192 de la km 1+003, pe o lungime de 60 m. Detaliile tehnice pentru realizarea lucrării de 

prelungire cu drumul lateral DC192 km 1+003 stânga sunt: 

- 4 m parte carosabilă; 

- fundaţie balast 20 cm; 

- strat piatră spartă 12 cm; 



- strat legătură din BADPC 20 în grosime de 5 cm; 

- strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16, în grosime de 4 cm. 

În acet sens a fost întocmit un memoriu justificativ de către proiectantul SC EURO PROIECT 

SRL prin care s-a consemnat  suplimentarea lucrărilor  cu drumul lateral DC192 km 1+003 stânga, 

la investiţia “Modernizare drumuri comunale, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea” cu scopul 

facilitării accesului la gara CFR, staţia Ciorăşti. 

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

7 voturi, este votat cu 10  voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 54 a Consiliului  local al 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

Nu sunt alte probleme. Președintele de ședință declară ședința închisă. Toți cei 10 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 
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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 extraordinare a Consiliului Local Ciorăşti 

desfăşurată în  data de 5 decembrie 2019. 

 

       Drept care am încheiat prezentul proces - verbal. 

 

 

 

 

Secretar general al comunei, 

Rizea Fănica 

 

 

 

 

 

 


