
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL NANESTI

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 30 martie 2017 in sedinta  ordinara  a Consiliului Local al com.Nanesti
convocata in baza Dispozitiei nr. 82 /2017 emisa de Primarul comunei Nanesti.

La sedinta participa 10 membri ai consiliului local din 11 in functie.Lipseste nemotivat
dl.consilier Albu Adrian.

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 contului de executie a  bugetului local al comunei
Nanesti,judetul Vrancea  pe anul 2016 pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare;
2.-Proiect de hotarare privind aprobarea  Bugetului comunei Nanesti  si a listei de investitii  pe anul
2017 si estimarile pentru anii 2018-2020 ;
3.-Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de
transport şcolar care deserveste Scoala Gimnaziala Nanesti;
4.- Raport privind starea economica ,sociala si de mediu a comunei Nanesti,judetul Vrancea pe anul
2016 ;
5.-Raport privind privind inventarierea anuala a bunurilor din domeniul public si privat al  comunei
Nanesti ,judetul Vrancea,pentru anul 2016 ;
6.-Prezentarea rapoartelor de activitate pe anul 2016 de catre domnii consilieri ;
7.-Diverse

Doamna primar propune completarea ordinei de zi cu :-proiect de hotarare privind
modificarea punctului 9 din  inventarul  bunurilor apartinand domeniului public si domeniului privat
al comunei Nanesti,judetul Vrancea aprobat prin H.C.L. nr.11 din 31 martie 2016 ;proiect de hotarare
privind stabilirea accesului  agentilor economici agricoli si nonagricoli la investitia „Modernizare
drumuri  de exploatare agricola in comuna Nanesti,judetul Vrancea:De 002 ,De 003 si De 004„ si
proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor   tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
„Modernizare drumuri  de exploatare agricola in comuna Nanesti,judetul Vrancea:      De 002 ,De
003 si De 004„.

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.
Dl.presedinte de sedinta propune trecerea la primul punct al ordinei de zi si da cuvantul d-nei.Sava Ilinca
,contabil cheltuieli , pentru  a prezenta  nota de fundamentare si proiectul de hotarare privind aprobarea
contului de executie a  bugetului local al comunei Nanesti,judetul Vrancea  pe anul 2016 pe
sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.
Dl.presedinte de sedinta solicita luari de cuvant.
D-na.primar arata ca lucrarile prinse in lista de investitii in 2016, se vor realiza in acest an.
Intrucat nu sunt intrebari,dl.presedinte de sedinta supune la vot.In unanimitate de voturi, hotararea
privind aprobarea contului de executie a  bugetului local al comunei Nanesti,judetul Vrancea  pe anul
2016 pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ,a fost adoptata.
Urmatorul punct al ordinei de zi este: Proiect de hotarare privind aprobarea  Bugetului comunei
Nanesti  si a listei de investitii  pe anul 2017 si estimarile pentru anii 2018-2020 .
Este invitata doamna primar pentru a prezenta expunerea de motive si proiectul  de hotarare.
Doamna primar arata ca pentru scoala are in plan un teren de sport cu magazie, grup sanitar prin
AFIR.Daca vom dezvolta comuna,se vor intoarce si tinerii acasa.
Din banii de la pasune,si-a propus sa achizitioneze un tractor nou dotat cu cositoare in plan inclinat si
cu lama de zapada,in caz de urgenta sa nu mai apelam la firme din exterior,sa facem deszapezirea



doar cu utilajele proprii.Acesta va deservi satele Calienii-Noi si Calienii-vechi .De asemeni doreste ca
in a doua jumatate a anului,sa se realizere parcale pe islazul comunal.
Dl.Olaru-Daca cumparam un tractor,sa cumparam unul nou , puternic si de caliate, dotat cu tot ce
avem nevoie .La Calieni  este necesara forarea unui put pentru a asigura apa.
Dl.consilier Constantinescu- intreaba de ce este necesar un tractor nou ? Cel vechi nu mai este bun ?
Doamna primar -ar vrea ca in viitorul apropriat sa inchidem islazul la Nanesti.
Arata ca, daca domnii consilieri au propuneri pentru investitii in 2017 ,sa spuna si pentru sedinta
viitoare va pregati documentatia necesara.
Dl.consilier Ivan-la Calienii Noi este imperios necesar santurile pentru zonele critice.
Dl.Negrea- pentru santurile pe care le avem,cumparam o matrita si facem dale.
Dl.Petrea- la farmacia de la Calieni sa facem un grup  sanitar  si apa curenta.
Doamna primar-la cladirea de la Calienii Noi , vrem sa reparam si ce a mai ramas nereparat.Dupa
cum se stie,acolo functioneaza sectia 6 politie si sectia de votare.Si acolo va trebui apa curenta si un
grup sanitar.
Pe GAL nu se mai pot depune proiecte pe achizitii de utilaje intrucat am beneficiat de buldo.Din luna
iunie se vor face drumurile,put pentru islaz,parcale,umbrare.
Dl.Negrea –este necesar pentru animale apa si un umbrar.
Dl.Olaru- s-au investit 45 mil lei in putul de la Calienii Noi si nu are sursa de energie electrica pentru
a putea scoate apa la animale.
Doamna primar explica domnilor consilieri ca in acest an toate achizitiile de bunuri sau servicii se fac
pe SEAP,totul este public.
Doamna Popoiu –doamna director al scolii nu vrea cladire noua pentru magazie.Are materiale si o
repara pe cea existenta.Doreste o sala  multifunctionala.
Doamna primar  arata ca va face demersuri pentru o sala de sport noua , cea veche nu este sigura
pentru copii.Noi am gandit o sala pentru magazie, scoala va da destinatia pe care o crede de cuviinta.
Pentru scoala s-au alocat bani pentru autorizatia la incendiu.Doamna director nu detine documentele
necesare pentru autorizare.
Dl.Eni propune ca in satul calienii Noi sa montam 2 hidranti si la calienii vechi 2 hidranti necesari in
situatii de urgenta.
D-na.Popoiu intreaba daca in buget s-a prevazut suma necesara pentru naveta cadrelor didactice.
D-na.primar- s-au prevazut fonduri pentru naveta.Nu vor ramane cadrele fara bani.
Dl.presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt propuneri sau comentarii.Intrucat nu mai sunt, supune
la vot proiectul Bugetului comunei Nanesti  si a listei de investitii  pe anul 2017 si estimarile pentru
anii 2018-2020 .Cu 10 voturi « pentru », acesta a fost aprobat.
Punctul 3 al ordinei de zi este :Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind modul
de utilizare a microbuzului de transport şcolar care deserveste Scoala Gimnaziala Nanesti.
Doamna primar prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Doamna Popoiu – doamna director al scolii atrage atentia faptului ca nu au voie in microbuzul scolar
alte persoane in afara elevilor si cadrelor didactice.
Doamna primar- cu microbuzul scolii va fi trabsportata si echipa de fotbal a comunei.Dansa este
pentru sport,echipa este a comunei si trebuie ajutata.
Dl.Petrea-doamna director sa inteleaga, atata timp cat cheluielile sunt facute din bugetul comunei,
vom face cum consideram de cuviinta.
Dl.Olaru- sa facem orar la microbus,pentru transport cetatenii.
D-na.Popoiu – pentru scoala trebuia un microbus mare, sunt copii care se scoala foarte devreme si la
ora 7 sunt la scoala, stau nesupravegheati o ora.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare.In unanimitate de voturi, hotarare privind aprobarea
Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport şcolar care deserveste Scoala
Gimnaziala Nanesti, este adoptata.

In continuare se trecel al discutarea proiectului de hotarare privind modificarea punctului 9
din  inventarul bunurilor apartinand domeniului public si domeniului privat al comunei
Nanesti,judetul Vrancea aprobat prin H.C.L. nr.11 din 31 martie 2016.



Secretarul comunei prezinta referatul de specialitate.
Este invitata doamna primar pentru a prezenta proiectul de hotarare.Se supune la vot.In

unanimitate de voturi, hotararea privind modificarea punctului 9 din  inventarul  bunurilor apartinand
domeniului public si domeniului privat al comunei Nanesti,judetul Vrancea aprobat prin H.C.L. nr.11
din 31 martie 2016 , a fost adoptata.

Doamna primar prezinta in continuare expunerea de motive si proiectul de hotarare privind
stabilirea accesului  agentilor economici agricoli si nonagricoli la investitia „Modernizare drumuri  de
exploatare agricola in comuna Nanesti,judetul Vrancea:De 002 ,De 003 si De 004„.

Se supune la vot.In unanaimitate de voturi, hotararea privind stabilirea accesului  agentilor
economici agricoli si nonagricoli la investitia „Modernizare drumuri  de exploatare agricola in
comuna Nanesti,judetul Vrancea:De 002 ,De 003 si De 004„ a fost adoptata.

Domnul presedinte propune tercerea la urmatorul punct al ordinei de zi si invita in continuare
pe d-na primar pentru a prezenta nota de fundamentare  si proiectul de hotarare privind aprobarea
indicatorilor   tehnico-economici pentru obiectivul de investitii     „Modernizare drumuri  de
exploatare agricola in comuna Nanesti,judetul Vrancea:      De 002 ,De 003 si De 004„.

Se supune la vot.In unanimitate de voturi, hotararea privind aprobarea indicatorilor   tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii     „Modernizare drumuri  de exploatare agricola in comuna
Nanesti,judetul Vrancea:      De 002 ,De 003 si De 004„ a fost adoptata.
In continuare este invitata doamna primar pentru a prezenta  Raportul privind starea economica
,sociala si de mediu a comunei Nanesti,judetul Vrancea pe anul 2016 si Raportul  privind
inventarierea anuala a bunurilor din domeniul public si privat al  comunei Nanesti ,judetul
Vrancea,pentru anul 2016 .
Secretarul comunei reaminteste domnilor consilieri obligatia de a depune rapoartele de activitate pe
anul 2016.De asemeni au obligatia depunerii declaratiilor de avere si interese pentru anul  2016.
Dl.Olaru – s-a mai discutat despre problema cainilor fara stapan, ce masuri vom lua ?
Doamna primar arata ca avem contract cu o firma de ecarisaj.
La  sedinta de consiliu a participat si un cetatean pe nume Samoila Nelu care are o problema de
ridicat.
Cetateanul Branchi Costel, cioban, a iesit cu animalele pe culturile cetatenilor.sa se ia masuri cu
acesta.Depune la primar si un tabel cu 32 cetateni nemultumiti care au semnat impotriva lui Branchi
Costel.
Doamna primar- va merge acolo cu Politia, duminica la ora 10 si va discuta personal cu el.
Dl.Olaru –trebuie pus piciorul in prag.
Doamna primar- a cerut numaratoarea oilor pentru a vedea cat islaz mai are dreptul  fiecare crescator
de animale .
Dl.Olaru-la Calienii Noi , toate podetele au cazut, indicatoarele rutiere de asemenea.Sa nu se faca
receptia pana nu se remediaza toate problemele.

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,
Antache Eni Emilia Stratulat




