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PROCES-VERBAL 
 
 

Incheiat astazi 31 ian.2017  in sedinta  ordinara  a Consiliului Local al com.Nanesti convocata 
in baza Dispozitiei nr. 30 din 25 ian.2017 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  mentinerea retelei unitatilor de invatamant de la nivelul comunei 
Nanesti, Judetul Vrancea pentru anul scolar 2017-2018; 
2.-Aprobarea graficului de sedinte ordinare ale C.L.Nanesti pe anul 2017 ; 
3.-Diverse. 

Doamna primar propune completarea ordinei de zi cu :-proiect de hotarare privind 
desemnarea d-nei. consilier POPOIU DANIELA , reprezentantul  Consiliului Local Nanesti in 
Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Nanesti pentru anul scolar 2016-2017. 

Dl.consilier Albu- la sedinta trecuta a solicitat ca pe ordinea de zi sa fie trecuta si problema 
cainilor fara stapan din localitate. 

D-na.Primar arata ca nu a intreprins nimic si ca se va documenta pentru sedinta viitoare. 
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 raportul si proiectul de hotarare. 
Se solicita luari de cuvant.Intrucat niciun consilier nu doreste sa ia cuvantul, se supune la 

vot.In unanimitate de voturi,Hotararea privind mentinerea retelei unitatilor de invatamant de la 
nivelul comunei Nanesti, Judetul Vrancea pentru anul scolar 2017-2018 , a fost adoptata. 

Urmatorul punct al ordinei de zi este : proiect de hotarare privind desemnarea d-nei. consilier 
POPOIU DANIELA , reprezentantul  Consiliului Local Nanesti in Consiliul de Administratie al 
Scolii Gimnaziale Nanesti pentru anul scolar 2016-2017. 

Dl.consilier Albu arata ca in sedinta C.L din luna decembrie s-a stabilit si aprobat de catre 
C.L. ca d-na.Popoiu Daniela sa fie reprezentantul C.L. in consiliul de administratie al scolii.Ceea ce 
se face acum este doar o formalitate. 

Se supune la vot proiectul de hotarare.In unanimitate de voturi, hotararea privind desemnarea 
d-nei. consilier POPOIU DANIELA , reprezentantul  Consiliului Local Nanesti in Consiliul de 
Administratie al Scolii Gimnaziale Nanesti pentru anul scolar 2016-2017 a fost adoptata. 

D-na.primar prezinta graficul de sedinte pentru anul 2017 si supune la vot propunerea.In 
unanaimitate de voturi,acesta a fost aprobat. 

Ultimul punct al ordinei de zi este-diverse. 
Doamna primar doreste sa realizeze o investitie pe GAL prin care se va moderniza toata 

reteaua pentru iluminat public, o investitie de aprox.93 mii euro.Va convoca C.L.intr-o sedinta 
extraordinara pentru probarea indicatorilor tehnico-economici.Se va moderniza intregul sistem de 

 



 
iluminat, se vor pune lampi si becuri la fiecare stalp pe arterele principale din din 2 in 2 pe cele 
secundare.Se vor inlocui becurile cu LED-uri. 

D-na.Popoiu- mai bine s-ar face terenul de sport de la scoala sau o sala de sport.Copiii fac 
sport in clasele in care se invata.Sunt prea multi bani numai pentru iluminat. 

 Dl.Albu-sa ne gandim fiecare si in  sedinta viitoare sa hotaram ce investitie dorim sa facem. 
D-na.primar- pentru viitor, vrea sa se inchida islazul ,sa se faca perdele de protectie pe islaz, 

sa se achizitioneze un tractor multifunctional, tot cu bani de la pasune. 
O problema delicate este cea a salubrizarii.Cu taxele de la populatie putem plati facturile doar 

jumatate de an.Trebuie sa gasim o solutie legala  pentru finantarea acestui serviciu de la bugetul 
local. 

La Liesti este focar de gripa aviara.Populatia sa fie instiintata,sa tina pasarile inchise pentru a 
nu intra in contact cu pasarile salbatice ,daca apar suspiciuni, sa putem lua masuri imediate.Domnii 
consilieri sa avertizeze populatia cu privire la acest pericol. 

Dl.consilier Constantinescu- acum este zapada dar va veni primavera si incepem din nou 
problema scurgerii apelor pluviale.Nu s-a rezolvat nimic cu santurile. 

Dl.consilier Albu-propune ca beneficiarii Legii 416 care au de executat ore in folosul 
comunitatii, sa fie pusi sa faca gropile in cimitir,pentru cei  decedati.Cei care fac acum gropile, iau 
foarte multi bani si nu toata lumea poate plati. 

Dl.viceprimar – sa nu cumva sa ramana cu decedatul neingropat pentru ca acestia vor refuza 
sa sape gropile. 

D-na.primar- in viitorul apropiat vom scooate la concurs postul de paznic la Calieni,postul de 
agent agricol si postul de sofer pe microbuzul scolar.Va trebui in sedinta din februarie sa aprobam 
Regulamentul pentru functionarea microbuzului scolar apoi vom scoate postul la concurs. 

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 31.01.2017. 
 
*Sedinta a fost convocata in baza dispozitiei nr.30/2017 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  mentinerea retelei unitatilor de invatamant de la nivelul comunei 
Nanesti, Judetul Vrancea pentru anul scolar 2017-2018- adoptata cu 11 voturi “pentru” din 11 
consilieri in functie; 
2.-Aprobarea graficului de sedinte ordinare ale C.L.Nanesti pe anul 2017-aprobat in unanimitate de voturi  ; 
3.-Diverse. 
4.-Doamna primar a propus completarea ordinei de zi cu :-proiect de hotarare privind desemnarea d-
nei. consilier POPOIU DANIELA , reprezentantul  Consiliului Local Nanesti in Consiliul de 
Administratie al Scolii Gimnaziale Nanesti pentru anul scolar 2016-2017- adoptata cu 11 voturi 
“pentru” din 11 consilieri in functie. 
. 
 

 
Intocmit, 

Secretar comuna, 
E.Stratulat 
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