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PROCES-VERBAL 
 
 

Incheiat astazi 17 nov. 2016  in sedinta  ordinara  a Consiliului Local al com.Nanesti 
convocata in baza Dispozitiei nr. 158 din 11 nov.  2016  emisa de Primarul comunei Nanesti. 

La sedinta participa 10 membri ai consiliului local din 11 in functie.Dl.Petrea Ionel lipseste 
nemotivat. 

 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 : 
Ordinea de zi este :  

1.-Proiect de hotarare privind privind stabilirea  nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi 
taxele locale    şi alte taxe asimilate   acestora, precum si amenzile  pentru  anul fiscal 2017 ; 
2.-Proiect de hotarare privind implementarea proiectului « Modernizare drumuri de exploatare 
agricola in comuna Nanesti,judetul Vrancea  » ; 
3.-Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului comunei Nanesti pe anul 2016 ; 
4.-Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ; 
5.-Diverse. 

Doamna primar propune completarea ordinei de zi cu :-proiect de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza D.A.L.I..- documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventie, aferentă obiectivului de investiţii  „Modernizare drumuri de exploatare agricola, in comuna 
Nanesti, judetul Vrancea”. 

Se supune la vot proiectul ordinei de zi completata cu propunerea doamnei primar. Cu 10 
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   stabilirea  nivelurilor pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale    şi alte taxe asimilate   acestora, precum si amenzile  pentru  
anul fiscal 2017 . 
Doamna primar arata ca a propus prin proiectul de hotarare ca taxele si impozitele pe anul 2017 sa 
ramana la nivelul celor din 2016. 
Avem o mare problema cu incasarea taxei de salubrizare.Multi cetateni nu vor sa plateasca taxa 
motivand ca nu dau gunoi.Va trebui sa facem o monitorizare a celor care nu platesc si sa-i  verificam 
daca dau gunoiul la masina. 
Dl.viceprimar-masina de salubrizare ar trebui sa faca o cursa separate pentru agentii economici dar ei 
aduna in aceeasi cursa si de la agenti iar primaria plateste  toata cantitatea de gunoi ceea ce nu e 
corect.Va trebui sa luam legatura cu patronul firmei si sa discutam. 

Dl.presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.In unanimitate de voturi, 
hotararea privind stabilirea  nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale    şi alte 
taxe asimilate   acestora, precum si amenzile  pentru  anul fiscal 2017  a fost adoptata. 

Punctul urmator al ordinei de zi este :proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici şi a documentaţiei faza D.A.L.I..- documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, 

 



 
aferentă obiectivului de investiţii  „Modernizare drumuri de exploatare agricola, in comuna Nanesti, 
judetul Vrancea”. 

Este invitata doamna primar pentru a prezenta raportul si proiectul de hotarare. 
Se supune la vot.In unanimitate de voturi, hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici şi a documentaţiei faza D.A.L.I..- documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, aferentă 
obiectivului de investiţii  „Modernizare drumuri de exploatare agricola, in comuna Nanesti, judetul 
Vrancea” a fost adoptata. 
Dl.presedinte propune trecerea la urmatorul punct al ordinei de zi si da cuvantul doamnei primar 
pentru a prezenta raportul si proiectul de hotarare privind implementarea proiectului « Modernizare 
drumuri de exploatare agricola in comuna Nanesti,judetul Vrancea  » . 
Dl.consilier Olaru-va trebui sa avem grija cu exploatarea acestor drumuri pentru ca agentii economici 
au utilaje foarte grele si-l vor degrada. 
Se supune la vot.In unanimitate de voturi, hotararea privind  implementarea proiectului 
« Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Nanesti,judetul Vrancea  » a fost adoptata. 
Urmatorul punct al ordinei de zi este proiect de hotarare privind rectificarea  Bugetului comunei 
Nanesti pe anul 2016. 
Doamna primar prezenta expunerea de motive si proiectul de buget rectificat. 
Se supune la vot.In unanimitate de voturi, hotararea privindd rectificarea bugetului comunei Nanesti 
pe anul 2016 a fost adoptata. 

Presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni a fost ales dl.Petrea Ionel, in unanimitate de 
voturi. 

Ultimul punct al ordinei de zi este –Diverse. 
Doamna primar arata ca exista o problema foarte delicata cu punerea in posesie a doamnei 

Cocei Lucia pentru suprafata de 28,50 ha.Acolo unde i s-a masurat pentru punerea in posesie este 
teren pasune, asa spun si cetatenii ca acolo a fost pasune.In evidentele cadastrale acea suprafata de 
teren apare arabil.In patrimoniul comunei nu este inventariat ca pasune si nu avem nici carte funciara. 

S-ar putea face punere in posesie dar cetateii sunt foarte revoltati si nu vor sa accepte aceasta 
situatie.Nu stim inca unde ii vom da acest teren.A primit mai multe sesizari in legatura cu acesta 
suprafata de teren. 

Dl.consilier Albu –sa i se dea in alta parte. 
Secretarul comunei prezinta situatia aplicarii legii   165 si arata ca punerea in posesie se face 

doar pe terenurile inventariate si nu oriunde.Aceasta suprafata de teren a fost inventariata ca 
disponibila la Legea 165 si va trebui pusa in posesie. 

Doamna primar arata ca vrea sa mai faca niste investigatii in legatura cu aceste terenuri 
disponibile. 

Dl.Ivan.- nici acum nu s-au luat masuri cu scurgerea apelor pluviale.De la ploi si de la faptul 
ca nici acum la Ginona nu s-a desfundat santul, apa balteste in gradini. Sa se ia masuri si sa se 
desfunde santurile. 

Dl.Olaru-are aceeasi problema cu apa in gradina.Avem buldo, mergem si sapam santul pentru 
a putea scurge apele adunate din ploile abundente. 

Doamna primar- avem de asemeni o problema cu autorizarea  lucrarii la trotuare, Cons.Jud.au 
cerut prin certificatul de urbanism,aviz de la CNADNR iar acestia intarzie cu eliberarea avizului. 

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 

 



 
 

 
ROMANIA 

   JUDETUL VRANCEA 
CONSILIUL LOCAL NANESTI 
    Nr. 4300. din 18.11.  2016 

 
 
 

MINUTA 
 
 
 
 

Sedintei ordinare a  Consiliului Local Nanesti din data de 17.11. 2016. 
 
*Sedinta a fost convocata in baza dispozitiei nr.158/2016 emisa de Primarul comunei Nanesti. 
*La sedinta au participat 10 membri ai consiliului local din 11 in functie.A lipsit dl.consilier 

Petrea Ionel. 
  
 *Ordinea de zi a fost : 
 

1.-Proiect de hotarare privind privind stabilirea  nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi 
taxele locale    şi alte taxe asimilate   acestora, precum si amenzile  pentru  anul fiscal 2017 ;-adoptata 
in unanimitate de voturi 
2.- proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza 
D.A.L.I..- documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, aferentă obiectivului de investiţii  
„Modernizare drumuri de exploatare agricola, in comuna Nanesti, judetul Vrancea”.- adoptata in 
unanimitate de voturi 
3.-Proiect de hotarare privind implementarea proiectului « Modernizare drumuri de exploatare 
agricola in comuna Nanesti,judetul Vrancea  » - adoptata in unanimitate de voturi 
4.-Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului comunei Nanesti pe anul 2016 -; adoptata in 
unanimitate de voturi 
5.-Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta- adoptata in unanimitate de voturi 
6.-Diverse. 

 
Intocmit, 

Secretar comuna, 
E.Stratulat 
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