
 
        ROMANIA 
       JUDETUL VRANCEA 
       COMUNA  SLOBOZIA CIORASTI 
        PRIMAR   
 

D I S P O Z I T I A  Nr. 2 
din data de  22.01.2018 

 
 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Slobozia Ciorasti, judeţul Vrancea, în şedinţã ordinarã  
 

Primarul comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea, 
- vãzând art. 39,  alin. 1, art. 68, alin 1, art. 115 alin. 1, lit. a  din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

D I S P U N E: 
 

Art. unic. Convocarea membrilor Consiliului Local al comunei Slobozia Ciorasti în şedinţã 
ordinarã la data de 31.01.2018, ora 14.00, în sala de şedinţe a Primariei comunei Slobozia Ciorasti, 
cu urmãtoarea ordine de zi : 
 
 
  1. Proiect de hotãrâre  privind  aprobarea Amenajamentului pastoral al pasunilor apartinand  
comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea 

Iniţiator : Elena Gîrneata, primar 
 
2.Proiect de hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii 
« Amenajare grupuri sanitare actori, in spatii existente, fara modificari structurale, la Caminul Cultural  
sat Slobozia Ciorasti,  judetul Vrancea »  

Iniţiator : Elena Gîrneata, primar 
 
 3.Proiect de hotãrâre privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investitii « Reabilitare, extindere si schimbare de destinatie in gradinita cu program 
prelungit, Gradinita cu program normal Jiliste, comun Slobozia Ciorasti »  

Iniţiator : Elena Gîrneata, primar 
 
4.Proiect de hotãrâre privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investitii « Reabilitare, construire scara exterioara si schimbare de destinatie in 
gradinita cu program prelungit, gradinita cu program normal Slobozia Ciorasti, comuna Slobozia 
Ciorasti »  

Iniţiator : Elena Gîrneata, primar 
 
5.Proiect de hotãrâre privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investitii « Demolare corp scoala existenta cu anexe si construire Scoala Primara cu 
Sala de Sport, sat Slobozia Ciorasti,comuna Slobozia Ciorasti »   

Iniţiator : Elena Gîrneata, primar 
 
6. Proiect de hotãrâre privind modificarea si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investitii « Reabilitare, extindere si schimbare destinatie in gradinita cu program 
prelungit, gradinita cu program normal Jiliste, comuna Slobozia Ciorasti. 

Iniţiator : Elena Gîrneata, primar 
 



 
7. Proiect de hotarare privind modificarea si  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investitii « Reabilitare, construire scara exterioara si schimbare de destinatie in 
gradinita cu program prelungit, gradinita cu program normal Slobozia Ciorasti, comuna Slobozia 
Ciorasti » ; 

Iniţiator : Elena Gîrneata, primar 
 
8. Proiect de hotarare privind modificara si  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investitii « Demolare corp scoala existenta cu anexe si construire Scoala Primara cu 
Sala de Sport, sat Slobozia Ciorasti,comuna Slobozia Ciorasti »   

Iniţiator : Elena Gîrneata, primar 
 

  9. Proiect de hotãrâre  privind    aprobarea stabilirii destinatiei functionale a trupului UTR 3 – DN 
23A-km 10+848-11+923 partea dreapta, propus a fi inclus in intravilanul comunei Slobozia Ciorasti  
pe DN 23A 

Iniţiator : Elena Gîrneata, primar 
 

Diverse  
 
a) Raport privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol in semestrul II al anului 2017 ; 
b) Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali din comuna Slobozia Ciorasti, 
judetul Vrancea pe semestrul II al anului 2017 ; 
c) Raport privind activitatea desfasurata de Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Slobozia 
Ciorasti, judetul Vrancea pe semestrul II al anului 2017 ; 
 
 
 
                     Primar,                                                                                      Avizat, 

                                                                      pt.  Secretar al comunei 
              Elena Gîrneată                                                                         Carmen Lupu 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                



 


