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                           Încheiat astăzi  14 aprilie  2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Nănești, 
convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 41 / 2020 . 
                    Având în vedere evoluția infecțiilor cu noul CORONAVIRUS SARS COV 2 pe teritoriul 
României , ședința se desfasoară  electronic și participă toti cei 11 consilieri locali  în funcție . 
                    La ședință participă de drept doamna primar a Comunei Nănești , județul Vrancea . 
                    Ordinea de zi este  urmatoarea : 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a suprafeței de 1000 mp. teren ce 
aparține domeniului public al comunei Nănești, județul Vrancea , în vederea organizării 
șantierului pentru execuția contractului „VN-CL-03 Rețele apă și canalizare în gruparea 
Măicanești, aducțiune zonală Focșani” , din cadrul obiectivului de investiții „Extinderea și 
modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Vrancea –etapa a II-a.” 

2. Diverse  
                Este supus aprobării procesul verbal al ședinței anterioare și este aprobat în 
unanimitate de voturi . 

                   Ordinea de zi este supusă aprobării și este aprobată în unanimitate de voturi. 
                   Documentele ședintei, respectiv procesul verbal al sedintei anterioare, proiectul de 
hotarâre privind darea în folosință gratuită a suprafeței de 1000 mp. teren ce aparține domeniului 
public al comunei Nănești, județul Vrancea , în vederea organizării șantierului pentru execuția 
contractului „VN-CL-03 Rețele apă și canalizare în gruparea Măicănești, aducțiune zonală Focșani” 
, din cadrul obiectivului de investiții „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în 
județul Vrancea –etapa a II-a.” 
                  Până la momentul ședinței au fost depuse în format fizic,  voturile tuturor consilierilor 
locali , dar și avizul întocmit pe marginea proiectului de hotărare de către consilierii locali, membri 
ai comisiei de specialitate .  
                Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a suprafeței de 1000 mp. teren ce 
aparține domeniului public al comunei Nănești, județul Vrancea , în vederea organizării șantierului 
pentru execuția contractului „VN-CL-03 Rețele apă și canalizare în gruparea Măicanești, aducțiune 
zonală Focșani” , din cadrul obiectivului de investiții „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă 
și canalizare în județul Vrancea –etapa a II-a.” 
                Deoarece pe ordinea de zi nu mai sunt puncte de discutat , domnul consilier Negrea 
Marian ,multumește de participare tuturor consilierilor locali și declară ședința închisă. 
 
 
 

    Presedinte de sedinta ,                                                     Secretar general UAT  
       Negrea Marian                                                                  Dumitrache Rafira 

    


