
 
              ROMANIA 
     JUDETUL VRANCEA 
CONSILIUL LOCAL NANESTI 
    

PROCES-VERBAL 
 

Incheiat astazi 11 mai  2017  in sedinta  ordinara  a Consiliului Local al com.Nanesti 
convocata in baza Dispozitiei nr. 99/2017 emisa de Primarul comunei Nanesti. 

La sedinta participa 9 membri ai consiliului local din 11 in functie.Lipsesc nemotivat domnii 
.consilieri Ivan Cristea si Eni Antache. 

 D-na.primar participa de drept. 
Secretarul comunei arata ca intrucat domnul Eni Antache lipseste si este presedinte de sedinta 

,hotararile consiliului local se semneaza de 3-5 consilieri .Dl.consilier Olaru propune ca acestea sa fie 
semnate de domnii consilieri  Voicu ,Negrea si Albu iar sedinta sa fie condusa de dl.Voicu Maricel. 

Propunerea este aprobata in unanimitate de voturi.Se aproba de asemeni ca domnul consilier 
Voicu sa conduca sedinta de consiliu . 

Domnul consilier Voicu  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 constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al 

domnului Ivan Cristea ca urmare a demisiei ; 
2.-Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Ivan Aurica ; 
3.-Depunerea Juramantului de catre doamna Ivan Aurica , consilier in cadrul Consiliului 

Local Nanesti ; 
4.-Proiect de hotarare privind modificarea Statutului comunei Nanesti ,jud.Vrancea aprobat 

prin HCL nr.8/2009 ; 
5.-Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 118651 mp. 

teren neproductiv (balta Japca) apartinand domeniului public al comunei Nanesti ; 
6- Privind aprobarea executiei   bugetului local  si al bugetului de venituri proprii si subventii  

,al comunei Nanesti      pe trimestrul I  anul  2017,pe cele doua sectiuni :sectiunea de functionare si 
sectiunea de dezvoltare 

7.-Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului comunei Nanesti si a listei de investitii pe 
anul 2017; 

8.-Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni 
            9.-Diverse 

Doamna primar arata ca unele puncte de la ordinea de zi nu pot fi supuse dezbaterii intrucat 
nu s-a reusit pregatirea lor.Acestea sunt : 

2.-Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Ivan Aurica ; 
3.-Depunerea Juramantului de catre doamna Ivan Aurica , consilier in cadrul Consiliului 

Local Nanesti ; 
5.-Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 118651 mp. 

teren neproductiv (balta Japca) apartinand domeniului public al comunei Nanesti ; 
Se supune la vot ordinea de zi  cu modificarile propuse de doamna primar si se aproba in 

unanimitate de voturi . 
Este invitata doamna primar pentru a prezenta  referatul constatator de la primul punct al 

ordinei de zi si proiectul de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al 
domnului Ivan Cristea ca urmare a demisiei .Se supune la vot  si in unanimitate , consilierii au luat 
act de demisia dl.Ivan Cristea . 

Urmatorul punct al ordinei de zi este “proiect de hotarare privind modificarea Statutului 
comunei Nanesti ,jud.Vrancea aprobat prin HCL nr.8/2009 ‘’  
 



 
Doamna primar prezinta proiectul de hotarare cu propunerea ca Ziua comunei sa fie stabilita 

pentru data de  « 16 AUGUST »  , care in calendarul ortodox este « Ziua martirilor brancoveneni » zi 
cu semnificatie istorica .De asemeni propune ca pentru cuplurile care implinesc 50 ani de casatorie,sa 
fie premiate cu suma de 500 lei. 

Se supune la vot si in unanimitate de voturi , hotararea privind modificarea Statutului comunei 
Nanesti ,jud.Vrancea aprobat prin HCL nr.8/2009 , a fost adoptata. 

Urmatorul punct al ordinei de zi este : proiect de hotarare privind aprobarea executiei   
bugetului local  si al bugetului de venituri proprii si subventii  ,al comunei Nanesti      pe trimestrul I  
anul  2017,pe cele doua sectiuni :sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare. 

Este invitata doamna primar pentru a prezenta nota de fundamentare si proiectul de hotarare. 
Se supune la vot.In unanimitate de voturi, hotararea privind aprobarea executiei   bugetului 

local  si al bugetului de venituri proprii si subventii  ,al comunei Nanesti      pe trimestrul I  anul  
2017,pe cele doua sectiuni :sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ,a fost adoptata. 

Urmatorul punct al ordinei de zi este : proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului 
comunei Nanesti si a listei de investitii pe anul 2017. 

Este invitata in continuare doamna primar pentru a prezenta nota de fundamentare la proiectul 
de hotarare. 

Doamna primar arata ca in urma ploilor abundente, o parte din gradinile cetatenilor  se afla 
sub apa.De asemeni  s-au format si niste balti in zona Letina . 

Exista un canal de desecare care ar fi trebuit sa preia apa dar acest canal este colmatat .A 
discutat cu arendasul care are terenul arabil in aceasta zona respectiv dl.Dascalu de la  Frizonagra si  
pe suprafata de teren arabil,va decolmata acesta canalul.Pe terenul primariei,respectiv pasunea 
comunala  pe unde trece acest canal, sa decolmateze primaria. 

S-a facut un deviz estimativ si aceasta lucrare costa 332.881 lei, bani care se pot lua din banii 
de pasune dar trebuie modificata lista de investitii. 

A solicitat sa vina si de la ANIF la fata locului,sa vedem ce solutii gasim.Lucrarea se va 
contracta pe SEAP. 

Dl.consilier Olaru- ANIF sa execute lucrarea cu banii lor pentru ca acest canal este al lor.Este 
foarte scump.100 lei/ml. 

D-na.Primar-este un deviz estimativ, putem avea surpriza sa executam lucrarea la jumatate de 
pret. 

Dl .consilier Constantinescu – la Calieni,toate canalele au fost astupate si din aceasta cauza 
apa balteste pe terenuri. 

Dl.consilier Albu- canalele sunt ale ANIF , sa le decolmateze ei.Sa faca proiecte pe fonduri 
europene si sa-si reabiliteze reteaua de canale. 

Doamna primar-nu se va cheltui niciun leu fara documentatie si avizele legale. Vom face 
corespondenta cu ANIF , vom solicita avizele legale . 

Se supune la vot propunerea de modificare a lisei de investitii si disponibilizarea din fondul de 
rulment din autofinantate ,a sumei de 332.881 lei. In unanimitate de voturi,hotatarea este adoptata. 

Urmatorul presedinte de sedinta este ales dl.consilier Negrea Marian . 
Ultimul punct al ordinei de zi-diverse. 
Dl.Olaru- sa terminam ce s-a inceput la Calienii-Noi cu santurile.Inca balteste apa in gradini 

pentru ca mai sunt santuri care trebuiesc desfundate. Sa se refaca scurgerile .Nu a plantat nimic in 
gradina din cauza apei. 

Toate canalele din camp sunt pline de apa, sa fie somat AJVPS sa dea drumul la apa in Siret. 
Doamna primar –arata ca a vorbit cu Iulian  care detine un buldo mic si care poate sapa aceste 

santuri,sa gasim o solutie si sa dam drumul la apa. Sunt multe probleme cu apa din gospodarii mai 
ales la Nanesti.Dupa sedinta de consiliul local roaga pe domnii consilieri sa mai ramana in sala pentru 
ca va avea loc o intalnire cu cetatenii care au reclamat ferma piscicola din localitate ,motivand ca din 
cauza acesteai, au apa in gradini.Va veni la intalnirea cu cetatenii si administratorul fermei piscicole. 
 



 
Roaga de asemeni pe domnii consilieri sa mearga in sectoare,sa discute cu cetateni si daca 

sunt probleme,sa le aduca la cunostinta primarului. 
Dl.Constantinescu intreaba cine administreaza parcul de la gradinita. 
Doamna primar- va trimite pe cineva acolo sa taie iarba si sa faca curatenie.Ar trebui ca 

doamna directoare a scolii sa se implice dar aceasta da vina pe lipsa fondurilor. 
Dl.consilier Negrea are o problema de ridicat ,in legatura cu  Casa Specialistului care este a 

primariei, sa se ia masuri.Chiriasii care sunt ,nu au facut nicio lucrare de reparatii din contra,vine 
primaria si le vidanjeaza iar ei nici macar nu platesc. Sa nu li se mai reinnoiasca contractele de 
inchiriere.Ori vindem ori majoram chiriile. 

Doamna primar –casa specialistului a fost construita din banii oamenilor.sa o reabilitam si sa 
asiguram locuinte pentru cadre didactice sau alti specialisti. 

Dl.viceprimar – cei de la casa specialistului nu –si platesc nici apa. 
Dl.Negrea – alta problema  este cea a crescatorilor de animale care stau cu animalele in sat.La 

Grigore Emanuel este focar de infectie.Are organizata stana in spatele casei.De asemeni tot acolo este 
un munte de gunoi.Sa fie somat sa faca curatenie si sa-si mute animalele ca toti ceilalti organizatori 
de stani. 

Dl.consilier Albu – ce facem cu cainii fara stapan care au invadat comuna. Mai are o 
problema cu firmele de cablu care ,dupa ultima zapada care a creat atatea probleme , si-au lasat 
materiale,cabluri…fara a face curatenie pe unde au reparat instalatiile.A tot sunat la acestia dar nu iau 
nicio masura. 

Doamna primar arata ca,in legatura cu cainii fara stapan , daca-i prindem si-i ducem la un 
stabiliment,trebuie sa platim lunar pentru intretinerea lor. 

Trebuie gasita o solutie . 
Intrucat nu mai sunt probleme de ridicat, dl.consilier  Voicu,multumeste de participare si 

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

 
 
          Presedinte de sedinta,                       Secretar comuna, 
                       Antache Eni         Emilia Stratulat 
 
Consilieri : Voicu Maricel 
        Negrea Marian 

       Albu Adrian 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ROMANIA 

   JUDETUL VRANCEA 
CONSILIUL LOCAL NANESTI 
    Nr. 1400 din  15 mai 2017 
 
 

MINUTA 
 
 
 
 

Sedintei ordinare a  Consiliului Local Nanesti din data de 11 mai 2017. 
 
*Sedinta a fost convocata in baza dispozitiei nr.99/2017 emisa de Primarul comunei Nanesti. 
*La sedinta au participat 9 membri ai consiliului local din 11 in functie. Domnii consilieri 

Ivan si Eni au lipsit nemotivat. 
 *Ordinea de zi a fost : 
1.-Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al 

domnului Ivan Cristea ca urmare a demisiei – adoptata in unanimitate de voturi ; 
2.-Proiect de hotarare privind modificarea Statutului comunei Nanesti ,jud.Vrancea aprobat 

prin HCL nr.8/2009 –adoptata in unanimitate de voturi ; 
3- Privind aprobarea executiei   bugetului local  si al bugetului de venituri proprii si subventii  

,al comunei Nanesti      pe trimestrul I  anul  2017,pe cele doua sectiuni :sectiunea de functionare si 
sectiunea de dezvoltare-adoptata in unanimitate de voturi ; 

4.-Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului comunei Nanesti si a listei de investitii pe 
anul 2017-adoptata in unanimiatte de voturi ; 

5.-Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni-
adoptata in unanimiatte de voturi; 
            6.-Diverse 

 
Intocmit, 

Secretar comuna, 
E.Stratulat 
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