
 ROMANIA 
     JUDETUL VRANCEA 
CONSILIUL LOCAL NANESTI 

PROCES-VERBAL 

Incheiat astazi 10 martie .2017  in sedinta  de indata   a Consiliului Local al com.Nanesti 
convocata in baza Dispozitiei nr. 70 /2017 emisa de Primarul comunei Nanesti. 

La sedinta participa 8 membri ai consiliului local din 11 in functie.Lipsesc motivat domnii 
consilieri Constatinescu Ionut, Popoiu Daniela si Olaru Mitica. 

Sedinta este statutara. 
 D-na.primar participa de drept. 
Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul ordinei de zi care este : 

1.- Proiect de hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Modernizare 
drumuri de interes local in comuna Nanesti ,satul Calienii-Vechi  , judetul Vrancea „ 

Doamna primar  prezinta nota de fundamentare si proiectul de hotarare. 
Arata ca a convocat C.L. in sedinta de indata intrucat este necesara aceasta hotarare pentru depunerea 
documentatie la MDRAP in termen , altfel nu se mai pot depune proiecte pentru finantarea pe OG 28. 

Dl.presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. 
In unanimitate de voturi, hotararea privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei 
„Modernizare drumuri de interes local in comuna Nanesti ,satul Calienii-Vechi  , judetul Vrancea „a 
fost adoptata. 
Dl.Negrea arata ca s-a discutat si la sedinta trecuta.Este necesar urgent sa stabilim o comisie care sa 
innumere oile la fiecare crescator de animale inainte de a iesi cu oile pe pasunea comunala. 
Propune ca din comisie sa faca parte dl.consilier Albu si dl.viceprimar. 
Dl.consilier Petrea propune ca aceasta comisie sa fie formata din 3 persoane si-l propune si pe 
dl.Negrea Marian.Se supun la vot propunerile si in unanimitate de voturi, comisia  formata din 
domnii consilieri Voicu Maricel,Albu Adrian si Negrea Mariana fost aprobata. 
In urmatoarele zile vor stabili un grafic si vor face numaratoarea oilor. 

Dl.presedinte de sedinta declara sedinta inchisa. 
 Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 

          Presedinte de sedinta, Secretar comuna, 
             Antache Eni         Emilia Stratulat 


	ROMANIA
	JUDETUL VRANCEA
	CONSILIUL LOCAL NANESTI
	Nr. 676 din 10 martie .2017
	UMINUTA
	Sedintei de indata  a  Consiliului Local Nanesti din data de 10 martie .2017.



