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PROCES-VERBAL 
 
 

Incheiat astazi 15 dec. 2016  in sedinta  ordinara  a Consiliului Local al com.Nanesti 
convocata in baza Dispozitiei nr. 181 /  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 rectificarea Bugetului comunei Nanesti pe anul 2016 ; 
2.-Proiect de hotarare privind stabilirea consumului  lunar de benzină şi motorină pentru autoturismul 
Dacia Logan ,microbuzul şcolar şi utilajele din dotarea Serviciului voluntar pentru Situații de urgență 
3.-Proiect de hotarare privind  transformarea unui  post  din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Nanesti , judeţul Vrancea ; 
4.-Proiect de hotarare privind însușirea „Acordului de cooperare privind Program de asistenţă pentru 
întocmirea Strategiei anuale pentru achiziţii, a Programului anual al achiziţiilor publice, cu 
aplicabilitate pentru Unităţile Administrativ-teritoriale – Comune „ 
5.-Proiect de hotarare privind aprobarea “ Programului de masuri si actiuni pentru gospodarirea si 
salubrizarea comunei Nanesti pe anul 2017 “; 
6.-Proiect de hotarare privind: modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „VRANCEAQUA"; 
7.-Diverse. 

Doamna primar propune completarea ordinei de zi cu :-proiect de hotarare privind aprobarea 
planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017. 

Dl.Ivan propune sa se discute in sedinta C.L. si faptul ca-si da demisia din functie de membru al 
consiliului de administratiei al scolii Nanesti (membru din partea C.L. ). 

Se supune la vot proiectul ordinei de zi completata cu propunerea doamnei primar. Cu 11 
voturi  “ pentru “ , aceasta este aprobata. 

Dl.presedinte propune trecerea la primul punct al ordinei de zi si da cuvantul doamnei    
primar  pentru a prezenta nota de fundamentare. 

Se supune la vot proiectul de hotarare .In unanimitate de voturi, hotararea privind rectificarea 
bugetului comunei Nanesti pe anul 2016 a fost adoptata. 

Urmatorul punct al ordinei de zi este :proiect de hotarare privind stabilirea consumului  lunar de 
benzină şi motorină pentru autoturismul Dacia Logan ,microbuzul şcolar şi utilajele din dotarea Serviciului 
voluntar pentru Situații de urgență. 

D-na.Primar prezinta proiectul de hotarare . 
Dl.consilier Albu intreaba daca in cantitatile de combustibil este prevazut si necesarul pentru 

deszapezire. 
D-na.Primar-in cazul in care vom proceda la deszapeziri ca urmare a unor cantitati abundente 

de zapada, nu se va mai pune problema cotei de carburant. 

 



 
Se supune la vot.In unanimitate de voturi , hotararea privind stabilirea consumului  lunar de benzină 

şi motorină pentru autoturismul Dacia Logan ,microbuzul şcolar şi utilajele din dotarea Serviciului voluntar 
pentru Situații de urgență , a fost adoptata. 

Dl.presedinte propune trecerea la punctul 3 al ordinei de zi : proiect de hotarare privind  
transformarea unui  post  din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanesti , judeţul Vrancea. 

Da cuvantul secretarului comunei care prezinta referatul compartimentului de resort. 
D-na.primar prezinta proiectul de hotarare. 
Intrucat nu sunt intrebari,se supune la vot.In unanimitate de voturi, hotararea privind 

transformarea unui  post  din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanesti , judeţul Vrancea 
a fost adoptata. 

Punctul 4 al ordinei de zi este : Proiect de hotarare privind însușirea „Acordului de cooperare 
privind Program de asistenţă pentru întocmirea Strategiei anuale pentru achiziţii, a Programului anual 
al achiziţiilor publice, cu aplicabilitate pentru Unităţile Administrativ-teritoriale – Comune „ 

Este invitata d-na.primar pentru a prezenta raportul si proiectul de hotarare. 
Dl.consilier Albu-nu intelege de ce este necesara o strategie realizata de alta persoana si care 

trebuie platita atata timp cat avem un compartiment de achizitii si un salariat care se ocupa de 
asta.C.L. este cel care face strategia nu o persoana straina.I se pare aberant  ai salariat si sa platesti pe 
altcineva sa faca documentele. 

Se supune la vot.In unanaimitate de voturi hotararea  privind însușirea „Acordului de 
cooperare privind Program de asistenţă pentru întocmirea Strategiei anuale pentru achiziţii, a 
Programului anual al achiziţiilor publice, cu aplicabilitate pentru Unităţile Administrativ-teritoriale – 
Comune „ a fost adoptata. 

Urmatorul punct al ordinei de zi este : Proiect de hotarare privind aprobarea “ Programului de 
masuri si actiuni pentru gospodarirea si salubrizarea comunei Nanesti pe anul 2017 “ si este invitata 
d-na.primar pentru a prezenta programul de masuri. 

D-na.consilier Popoiu- acest program de masuri sa fie afisat la locuri vizibile, sa fie instiintata 
populatia despre aceste masuri. 

Dl.Constantinescu-ar trebui sa stabilim niste locatii unde se pot depozita deseurile 
biodegradabile. 
D-na.primar- aceste locatii sunt stabilite prin HCL dar va trebui sa le revizuim,sa gasim o zona unde 
sa se depoziteze aceste deseuri,sa fie departe de sate si sa aiba cale de acces. 

Dl.Petrea-trebuie stabilite niste locuri unde  sa aiba acces oamenii cu mijloc de transport. 
Se supune la vot.In unanimitate de voturi,hotararea privind aprobarea “ Programului de 

masuri si actiuni pentru gospodarirea si salubrizarea comunei Nanesti pe anul 2017 “ a fost adoptata. 
Urmatorul punct al ordinei de zi este : Proiect de hotarare privind: modificarea si completarea 

Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA". 
D-na.primar prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare.Se supune la vot.In 

unanimitate de voturi, hotararea a fost adoptata. 
Punctul 7  al ordinei de zi este : proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a 

functiilor publice pe anul 2017. 
Secretarul comunei prezinta raportul compartimentului de specialitate si proiectul de hotarare. 
Se supune la vot.In unanimitate de voturi,se adopta hotararea privind aprobarea planului de 

ocupare a functiilor publice pe anul 2017. 
Dl.Ivan arata ca si-a dat demisia din functia de membru al consiliului de administratie din 

partea C.L. si propune sa fie ales un alt consilier. 
D-l.Petrea propune pe d-na.Popoiu Daniela ca reprezentant al C.L. in consiliul de 

administratie al Scolii gen.Nanesti. 
Se supune la vot propunerea.In unanimitate de voturi,propunerea dl.Ivan  a fost aprobata. 

 



 
Dl.Albu- o problema delicate este cea a cainilor fara stapan.S-au inmultit peste masura si 

trebuie luate masuri legale cu acestia. 
Pentru sedinta din luna ianuarie,sa fie inscrisa pe ordinea de zi aceasta problema. 

Dl.Negrea –sa ne interesam cat costa prinderea si transportul acestor caini si unde pot fi dusi. 
Dl.Olaru-nici pana acum nu s-au luat masuri cu SC Ginona,sa desfunde santurile,sa igienizeze 

in jurul magazinelor.Este un adevarat focar de infectii.Nu s-au luat masuri cu toate ca se discuta de 
foarte mult timp despre aceasta situatie. 

Dl.Constatinescu intreaba daca firma de salubrizare poate incheia contract cu fiecare cetatean 
si nsa nu mai fie implicate primaria. 

Secretarul comunei arata ca nu avem contract de delegare de gestiune cu acestia ci unul de 
prestari servicii. 

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, 
I.Petrea         Emilia Stratulat 
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Sedintei ordinare a  Consiliului Local Nanesti din data de 15.12. 2016. 
 
*Sedinta a fost convocata in baza dispozitiei nr.181/2016 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 rectificarea Bugetului comunei Nanesti pe anul 2016 –adoptata in 
unanimitate de voturi; 
2.-Proiect de hotarare privind stabilirea consumului  lunar de benzină şi motorină pentru autoturismul 
Dacia Logan ,microbuzul şcolar şi utilajele din dotarea Serviciului voluntar pentru Situații de urgență 
-adoptata in unanimitate de voturi; 
3.-Proiect de hotarare privind  transformarea unui  post  din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Nanesti , judeţul Vrancea -adoptata in unanimitate de voturi; 
4.-Proiect de hotarare privind însușirea „Acordului de cooperare privind Program de asistenţă pentru 
întocmirea Strategiei anuale pentru achiziţii, a Programului anual al achiziţiilor publice, cu 
aplicabilitate pentru Unităţile Administrativ-teritoriale – Comune „- adoptata in unanimitate de 
voturi; 
5.-Proiect de hotarare privind aprobarea “ Programului de masuri si actiuni pentru gospodarirea si 
salubrizarea comunei Nanesti pe anul 2017 “- adoptata in unanimitate de voturi; 
6.-Proiect de hotarare privind: modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „VRANCEAQUA"- adoptata in unanimitate de voturi; 
7.-Diverse. 
Doamna primar apropus completarea ordinei de zi cu :-proiect de hotarare privind aprobarea planului 
de ocupare a functiilor publice pe anul 2017- adoptata in unanimitate de voturi; 
 

 
Intocmit, 

Secretar comuna, 
E.Stratulat 
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