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PROCES-VERBAL 
 
 

Incheiat astazi 23 febr.2017  in sedinta  ordinara  a Consiliului Local al com.Nanesti 
convocata in baza Dispozitiei nr. 51 /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 aprobarea înfiinţării funcţiei contractuale de asistent medical 
comunitar în cadrul compartimentului  de autoritate tutelara si  asistenţă aocială din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Nanesti , jud.Vrancea; 
2.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.      
3.Diverse 

Doamna primar propune completarea ordinei de zi cu :-proiect de hotarare privind aprobarea 
subvenţionării de la bugetul local a diferenţei dintre preţul vechi şi preţul nou pentru serviciul de colectare a 
gunoiului menajer de la populatia din comuna Nanesti în suma totală de 30.000  lei pentru anul 2017 . 

Dl.presedinte supune la vot ordinea de zi cu completarea propusa de d-na.primar. 
in unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobata. 

Este invitata d-na.primar pentru a prezenta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind 
aprobarea înfiinţării funcţiei contractuale de asistent medical comunitar în cadrul compartimentului  
de autoritate tutelara si  asistenţă aocială din aparatul de specialitate al Primarului comunei Nanesti 
, jud.Vrancea. 

D-na.Primar arata ca acest post este necesar intrucat populatia este imbatranita si bolnava.Acest 
salariat va avea in grija persoanele cu vulnerabilitati pentru a le ajuta cu medicatia,tratamente sau de ce au 
nevoie.Doreste ca postul sa fie de debutant pentru a se forma la noi.De preferabil ar fi ca acest asistent medical 
comunitar sa fie din Calieni intrucat satele Calieni sunt descoperite la acest capitol.La Nanesti o avem pe 
doamna Albu care ajuta pe cei care au tratamente de facut. 

D-na.Popoiu – ar trebui ca cel care are domiciliul in localitate sa aiba prioritate la angajare. 
Dl.presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.In unanaimitate de voturi, hotararea privind 
aprobarea înfiinţării funcţiei contractuale de asistent medical comunitar în cadrul compartimentului  
de autoritate tutelara si  asistenţă aocială din aparatul de specialitate al Primarului comunei Nanesti 
, jud.Vrancea  a fost adoptata. 

Urmatorul punct al ordinei de zi este :proiect de hotarare privind aprobarea subvenţionării de la 
bugetul local a diferenţei dintre preţul vechi şi preţul nou pentru serviciul de colectare a gunoiului menajer de 
la populatia din comuna Nanesti în suma totală de 30.000  lei pentru anul 2017 . 

D-na.primar arata ca s-a scumpit atat transportul la gunoi cat si faptul ca s-a introdus de la 1 ian,taxa 
de 80 lei/to care se plateste la mediu. Taxele stabilite de C.L, nu ajung sa achitam salubrizarea in anul 
2017.Aparatul contabil are ca sarcina urmarirea si incasarea banilor de la populatie dar mai sunt si cazuri in 
care nu vor sa plateasca.Vom face tot ce se poate pentru a incasa toate sumele pentru salubrizare. 

Dl.consilier  Olaru – sa fim atenti la societati, masina sa nu incarce gunoi de la societati ci numai de la 
populatie.trebuiesc verificati. 

Dl.Petrea-domnul viceprimar sa verifice prin sondaj, prin cantarire la venire si la plecare, cantitatea de 
gunoi adunata de la populatie. 

 



 
D-na.Popoiu – sa se fata tot ce se poate legal pentru a incasa impozitele si taxa de salubritate de la 

populatie. 
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare.In unanimitate de voturi, hotararea privind aprobarea 

subvenţionării de la bugetul local a diferenţei dintre preţul vechi şi preţul nou pentru serviciul de colectare a 
gunoiului menajer de la populatia din comuna Nanesti în suma totală de 30.000  lei pentru anul 2017  a fost 
adoptata. 

In unanimitate de voturi este ales presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni,dl.Eni Antache. 
Ultimul punct al ordinei de zi este :diverse. 
Doamna primar arata ca in saptamana viitoare ne vom intalni intr-o sedinta extraordinara pentru a 

aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei :”Modernizare drumuri de interes local in satul Calienii-
Vechi,comuna Nanesti,jud.Vrancea”. 

Solicita domnilor consilier sa faca propuneri pentru investitiile pe anul 2017 ,sa se gadeasca si la 
sedinta de adoptare a bugetului,sa stabilim ce dorim sa facem in 2017. 

Are multe planuri ,un punct de urgenta in cladirea remiza club, modernizarea caminului cultural, un 
teren de sport la scoala gimnaziala,asfaltarea drumurilor de exploatare agricola . 

In perioada urmatoare se depun proiectele la Ministerul Dezvoltarii. 
D-na.primar prezinta cazul lui Zagan Mihai care nu are locuinta si care solicita si teren si ajutor pentru 

construirea unei locuinte. 
Dl.Constabtinescu –sa se angajeze la Corox si va primi si locuinta. 
Dl.Negrea-sa munceasca si sa-si faca o casa.Nu putem sa ne punem obrazul pentru el pt.ca pe unde a 

locuit a facut dezastru. 
Dl.consilier-este jale cu apa din ploi si zapezi.Trebuie luate urgent masuri pentru a desfunda 

santurile.Dansul este inconjurat de apa care nu se scurge datorita faptului ca la Ginona nu s-a defundat nici 
acum santul.Cu un castor mic se poate da drumul la apa pe santuri. 

Dl.Albu-toate podetele sunt infundate.Si-au facut podete si nu au lasat scurgerile, au turnat betoane iar 
acum ne luptam cu apele. 

Doamna Marin Eugenia a solicitat sa ia cuvantul in sedinta. 
Arata ca datorita apei din balti, panza freatica s-a ridicat si distruge locuintele.In gradina are apa foarte 

mare si-i usuca culturile.  
Sa fie chemat patronul de la balta ,sa i se pune in vedere sa faca masuratori si sa adanceasca baltile 

pentru a scade nivelul sub cel mai de jos nivel al terenului. 
Dl.Constatinescu intreaba daca a iesit din localitate, pentru a vedea ca peste tot este apa din ploi sau 

zapezi. 
D-na.Popoiu – nu se poate desfiinta balta. 
Dl.Olaru-singura solutie este  evacuarea apei din gradina. 
Dl.Constantinescu-la viitoarea sedinta sa fie invitat dl.Vranceanu sa discute cu cetatenii sa reduca 

nivelul baltii. 
Dl.Negrea propune ca in perioada imediat urmatoare ,pana la 15 martie , sa se faca o comisie si sa se 

inventarieze oile la fiecare crescator de animale pentru a verifica si suprafetele de islaz date in folosinta. 
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 23.02.2017. 
 
*Sedinta a fost convocata in baza dispozitiei nr.51/2017 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 aprobarea înfiinţării funcţiei contractuale de asistent medical 
comunitar în cadrul compartimentului  de autoritate tutelara si  asistenţă aocială din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Nanesti , jud.Vrancea –adoptata in unanimitate de voturi; 
2.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.      
3.Diverse 
4.Doamna primar a propuns completarea ordinei de zi cu :-proiect de hotarare privind: aprobarea 
subvenţionării de la bugetul local a diferenţei dintre preţul vechi şi preţul nou pentru serviciul de colectare a 
gunoiului menajer de la populatia din comuna Nanesti în suma totală de 30.000  lei pentru anul 2017-adoptata 
in unanimitate de voturi . 
. 
 

 
Intocmit, 

Secretar comuna, 
E.Stratulat 
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