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PROCES-VERBAL 
 
 

Incheiat astazi 18 oct. 2016  in sedinta  ordinara  a Consiliului Local al com.Nanesti 
convocata in baza Dispozitiei nr. 136 din 13 oct.  2016  emisa de Primarul comunei Nanesti. 

La sedinta participa 11 membri ai consiliului local din 11 in functie. 
 D-na.primar participa de drept. 
Domnul presedinte de sedinta supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare care a fost 

pus in prealabil la dispozitia domnilor consilieri.In unanimitate de voturi,acesta a fost aprobat. 
Domnul    presedinte de sedinta  prezinta proiectul ordinei de zi care este : 

1.-Proiect de hotarare privind   modificarea punctului nr. 9 din Inventarul bunurilor  care  apartin 
domeniului  public  al  comunei Naneşti aprobat prin H.C.L. nr.11 din 31 martie 2016; 
2.- Proiect de hotarare privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din cladirea fostei  
Primarii Calieni apartinand domeniului public al comunei Nanesti  ,  cu destinatia de farmacie ; 
3.-Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L. nr.17 din 25 mai 2006  privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  ”Asfaltare 
drumuri de interes local comuna Nanesti,județul Vrancea ”în cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Vulturu- Nănești; 
4.-Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L.nr.12/31 martie 2016 privind implementarea 
proiectului ”Asfaltare drumuri de interes local Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Vulturu- 
Nănești”; 
5.-Informare privind modificarile legislative in domeniul situatiilor de urgenta precum si prezentarea 
criteriilor de performanta privind constituirea,incadrarea si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii 
de urgenta  in vederea avizarii  SVSU; 
6.-Diverse. 

Se supune la vot proiectul ordinei de zi. Cu 11 voturi  “ pentru “ , aceasta este aprobata. 
Dl.presedinte propune trecerea la primul punct al ordinei de zi si da cuvantul doamnei secretar 

pentru a prezenta raportul si proiectul de hotarare privind   modificarea punctului nr. 9 din Inventarul 
bunurilor  care  apartin domeniului  public  al  comunei Naneşti aprobat prin H.C.L. nr.11 din 31 
martie 2016. 

Sunt intrebati domnii consilieri daca au neintelegeri. 
Doamna primar arata ca vrea sa intocmeasca un proiect de modernizare drumuri de exploatare 

si a identificat 10 km.de drumuri care se preteaza la acest proiect ,adica care deservesc min.600 ha. 
teren arabil.La Calieni nici un drum extravilan nu deserveste macar 600 ha. teren arabil pentru a 
putea fi inclus in proiect. 

Secretarul comunei arata ca pentru adoptarea acestei hotarari este necesar un cvorul de 2/3 din 
nr.de consilieri alesi. 

Se supune la vot.In unanimitate de voturi, hotararea privind modificarea punctului nr. 9 din 
Inventarul bunurilor  care  apartin domeniului  public  al  comunei Naneşti aprobat prin H.C.L. nr.11 
din 31 martie 2016 a fost adoptata. 

Urmatorul punct al ordinei de zi este : proiect de hotarare privind închirierea prin licitaţie 
publică a unui spaţiu din cladirea fostei  Primarii Calieni apartinand domeniului public al comunei 



 

 

Nanesti  ,  cu destinatia de farmacie.Este invitata d-na.primar pentru a prezenta raportul si proiectul 
de hotarare. 

Secretarul comunei arata ca pentru adoptarea acestei hotarari este necesar un cvorul de 2/3 din 
nr.de consilieri alesi. 

Dl.presedinte intreaba daca doreste cineva sa ia cuvantul.Intrucat nu sunt obiectiuni,se supune 
la vot.In unanimitate de voturi, hotararea privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din 
cladirea fostei  Primarii Calieni apartinand domeniului public al comunei Nanesti  ,  cu destinatia de 
farmacie , a fost adoptata. 
Dl.presedinte de sedinta propune tercerea la urmatorul punct al ordinei de zi si da cuvantul               
d-nei.primar pentru a prezenta raportul si proiectul de hotarare privind revocarea H.C.L. nr.17 din 25 
mai 2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții  ”Asfaltare drumuri de interes local comuna Nanesti,județul Vrancea ”în 
cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Vulturu- Nănești. 
            Se supune la vot.In unanimitate de voturi,hotararea a fost adoptata. 
            Punctul 4 al ordinei de zi este  : proiect de hotarare privind revocarea H.C.L.nr.12/31 martie 
2016 privind implementarea proiectului ”Asfaltare drumuri de interes local Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Vulturu- Nănești”.Doamna primar prezinta raportul si proiectul de hotarare.Se 
supune  la vot.In unanimitate de voturi, hotararea a fost adoptata. 
             In continuare este invitat dl.Eni Antache, sef SVSU pentru a prezenta Informarea privind 
modificarile legislative in domeniul situatiilor de urgenta precum si prezentarea criteriilor de 
performanta privind constituirea,incadrarea si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta  
in vederea avizarii  SVSU. 
             Ultimul punct al ordinei de zi este –diverse. 
             Doamna primar arata ca au fost probleme mari cu scurgera apelor provenite din ploi datorita 
cantitatii mari de apa. Este necesar sa sapam si sa punem cateva tuburi pentru a da drumul la apa 
pentru ca au fost  inundate gradinile cetatenilor.Va face o inventariere a necesarului de tuburi si 
podete . 
             Dl.Negrea- sa luam la primarie o matrita si sa facem dale, sa dalam santurile.In acest fel vom 
rezolva problema scruserii apelor pluviale. 
             La Calieni, microbuzul scolar merge din poarta in poarta, consumand carburant .Ar trebui sa 
se fixeze niste locuri in care sa se adune copiii si de unde saiI preia microbuzul. 
            Dl.viceprimar- si la Calienii-Noi este nevoie de cateva tuburi,déjà a identificat locurile unde 
trebuiesc. 
            Doamna primar- ar trebui facut ceva sa putem atrage cetatenii in actiuni civice,la curatat 
santurile, copacii , etc. , pentru ca toti asteapta sa faca primaria si nimeni nu ia initiativa . 
            Dl.Ivan solicita  sa fie schimbat din functia de membru in consiliul de administratie al scolii 
din partea C.L.Domnii consilieri sunt intrebati.Intrucat consiliul local nu doreste aceasta 
schimbare,dl.Ivan va ramane in continuare reprezentantul C.L. in consiliul de administratie al scolii. 

Intrucat nu mai sunt discutii,domnul  presedinte de sedinta multumeste de participare 
domnilor consilieri si declara sedinta inchisa. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 

Presedinte de sedinta,                       Secretar comuna, 
M.Olaru         Emilia Stratulat 
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Sedintei ordinare a  Consiliului Local Nanesti din data de 18.10. 2016. 
 
*Sedinta a fost convocata in baza dispozitiei nr.136/2016 emisa de Primarul comunei Nanesti. 
*La sedinta au participat 11 membri ai consiliului local din 11 in functie. 
  
 *Ordinea de zi a fost : 
 

1.-Proiect de hotarare privind   modificarea punctului nr. 9 din Inventarul bunurilor  care  apartin 
domeniului  public  al  comunei Naneşti aprobat prin H.C.L. nr.11 din 31 martie 2016- adoptata in 
unanimitate de voturi ; 
2.- Proiect de hotarare privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din cladirea fostei  
Primarii Calieni apartinand domeniului public al comunei Nanesti  ,  cu destinatia de farmacie- 
adoptata in unanimitate de voturi ; 
3.-Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L. nr.17 din 25 mai 2006  privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  ”Asfaltare 
drumuri de interes local comuna Nanesti,județul Vrancea ”în cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Vulturu- Năneșt- adoptata in unanimitate de voturi ; 
4.-Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L.nr.12/31 martie 2016 privind implementarea 
proiectului ”Asfaltare drumuri de interes local Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Vulturu- 
Nănești”- adoptata in unanimitate de voturi ; 
5.-Informare privind modificarile legislative in domeniul situatiilor de urgenta precum si prezentarea 
criteriilor de performanta privind constituirea,incadrarea si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii 
de urgenta  in vederea avizarii  SVSU; 
6.-Diverse. 
     

 
Intocmit, 

Secretar comuna, 
E.Stratulat 
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