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RROOMMÂÂNNIIAA    

JJUUDDEETTUULL  CCOONNSSTTAANNȚȚAA  

CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL  CCHHIIRRNNOOGGEENNII  
COD POȘTAL 907050                TEL. 0241854305                      FAX 0241854545  

NR. 578/31.01.2023 

MINUTA 

 

ședinței ordinare din data de 31.01.2023 a Consiliului Local al comunei  CHIRNOGENI, 

judeţul  CONSTANȚA 

 

Din numărul total de 13  al consilierilor locali în funcţie  sunt prezenți 12 consilieri locali  

la începutul lucrărilor şedinţei. 

1. S-a adoptat hotărârea nr. 2/31.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință, cu 

unanimitate de voturi; 

 

2. S-a adoptat hotărârea nr. 3/31.01.2023 privind aprobarea execuției bugetului de 

funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2022, cu unanimitate de voturi; 

 

3. S-a adoptat hotărârea nr. 4/31.01.2023 privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări 

de interes local pe anul 2023, conform Legii nr. 416/2001, cu unanimitate de voturi; 

 

4. S-a adoptat hotărârea nr. 5/31.01.2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Chirnogeni care vor funcționa în 

anul școlar 2023-2024, cu unanimitate de voturi; 

 

5. S-a adoptat hotărârea nr. 6/31.01.2023 privind aprobarea denumirii străzilor de pe 

teritoriul administrativ al comunei Chirnogeni și aprobarea Nomenclatorului stradal, cu 

unanimitate de voturi; 

 

6. S-a adoptat hotărârea nr. 7/31.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a 

Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ Apă – Canal Constanța“, 

cu unanimitate de voturi; 

 

7. S-a adoptat hotărârea nr. 8/31.01.2023 privind aprobarea desființării Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Independența – Chirnogeni, cu unanimitate de voturi; 

 

8. S-a adoptat hotărârea nr. 9/31.01.2023 privind constituirea unui drept de servitute de 

trecere, auto și pietonal, cu titlu gratuit, asupra terenului în suprafață de 330 mp, aferent 
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imobilului Școală veche nr. 1 Chirnogeni, localitatea Chirnogeni, str. Negru Vodă nr. 41 

A, domeniul public al comunei Chirnogeni, în favoarea Consiliului Județean Constanța – 

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, str. Negru Vodă nr. 41B, localitatea 

Chirnogeni, cu unanimitate de voturi; 

 

9. S-a adoptat hotărârea nr. 10/31.01.2023 privind aprobarea bugetului de  venituri  si 

cheltuieli al comunei Chirnogeni pe anul 2023, cu unanimitate de voturi; 

 
 

 

  SECRETAR GENERAL, 

DAN CLAUDIA 


