
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL NANESTI

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 29 iunie 2017 in sedinta  ordinara  a Consiliului Local al com.Nanesti convocata in
baza Dispozitiei nr. 118/2017 emisa de Primarul comunei Nanesti.

La sedinta participa 10 membri ai consiliului local din 10 in functie. D-na.primar participa de
drept.

Participa de asemeni doamna Ivan Aurica,supleant pe lista PSD.
Domnul consilier Negrea Marian ,presedintele 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 validarea mandatului de consilier local al doamnei Ivan Aurica ;
2.-Depunerea Juramantului de catre doamna Ivan Aurica , consilier in cadrul Consiliului Local

Nanesti ;
3.-Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza

legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
republicata(lotul nr.7 situat in T.84 P.483, a doua lotizare), d-lui.Dobrica Mireca din comuna
Nanesti,judetul Vrancea;

4.-Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L.nr.19 din 19 iunie 2014 privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal pentru amplasare centrala fotovoltaica 1,5MW pentru terenul in suprafata de 118651
mp.din domeniul public situat in T.70,P.413-414 sat Nanesti, comuna Nanesti,judetul Vrancea

5.-Diverse
Se supune la vot ordinea de zi  si se aproba in unanimitate de voturi .
Este invitat consilier dl.Albu Adrian pentru a prezenta raportul comisiei de validare pentru

validarea d-nei.Ivan Aurica , consilier pe lista PSD.
Domnul presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare privind validarea mandatului de

consilier al d-nei.Ivan Aurica in  cadrul Consiliului Local al  comunei NANESTI,judetul Vrancea.
Se supune la vot.In unanimitate de voturi,hotararea a fost adoptata.
Doamna Ivan Aurica este invitata sa depuna Juramantul.
Dupa depunerea Juramantului, doamna consilier Ivan multumeste domnilor consilieri pentru

increderea acordata si promite sa lucreze in slujba cetatenilor comunei Nanesti.
Urmatorul punct al ordinei de zi este proiect de hotarare “Privind retragerea dreptului de folosinta

asupra terenului atribuit in baza legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinte proprietate personala republicata(lotul nr.7 situat in T.84 P.483 din a doua lotizare), d-lui.Dobrica
Mircea   din comuna Nanesti,judetul Vrancea.

Secretarul comunei prezinta raportul de specialitate iar primarul prezinta proiectul de hotarare.
Secretarul comunei arata ca pentru adoptarea acestei hotarari este necesar unn cvorum de 2/3.
Dl.presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.In unanimitate de voturi, hotararea

privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza legii nr.15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala republicata(lotul nr.7 situat in T.84
P.483 din a doua lotizare), d-lui.Dobrica Mircea   din comuna Nanesti,judetul Vrancea , a fost adoptata.

Urmatorul punct al ordinei de zi este : Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L.nr.19 din 19
iunie 2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru amplasare centrala fotovoltaica 1,5MW
pentru terenul in suprafata de 118651 mp.din domeniul public situat in T.70,P.413-414 sat Nanesti,
comuna Nanesti,judetul Vrancea.

Secretarul comunei prezinta raportul de specialitate.
Doamna primar arata ca este necesar sa revocam aceasta hotarare intrucat acest PUZ nu si-a

aprodus efecte juridice.Pe aceasta suprafata de teren atata timp cat exista acest PUZ, nu putem face alta
investitie.



Doreste ca in viitor sa i se dea o utilitate acestei suprafete de teren intrucat la aceasta data este un
adevarat focar de infectie.

Dl.consilier Albu-sa nu mai dam in concesiune aceasta suprafata de teren, primaria sa acceseze
fonduri europene si sa amenajeze aceasta suprafata de teren pentru a obtine venituri la buget.Sa facem o
adunare populara pentru a aproba o investitie in piscicultura pe aceasta suprafata de teren.

Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare.In unanimitate de voturi,hotararea privind
revocarea H.C.L.nr.19 din 19 iunie 2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru amplasare
centrala fotovoltaica 1,5MW pentru terenul in suprafata de 118651 mp.din domeniul public situat in
T.70,P.413-414 sat Nanesti, comuna Nanesti,judetul Vrancea, a fost adoptata.

Ultimul punct al ordinei de zi-diverse.
Dl.consilier Negrea intreaba cine ii poate da un raspuns in legatura cu punerea in posesie a d-

nei.Cocei Lucia.Acolo unde a fost pusa in posesie si a arat 10 ha, a lasat un dezastru si a promis ca va
reface islazul.

Doamna primar arata ca ,la aceasta data suntem in instanta intrucat ne-a dat in judecata.Este un
proces pe rol si vom vedea ce va stabili instanta de judecata.Trebuie sa o punem in posesie.

Dl.Albu –pana la punerea in posesie sa fie obligata sa refaca islazul distrus .
Domana Primar ar dori sa amenajeze o platforma de gunoi dar nu cunoaste alt teren decat cel de la

Laurentiu dar este prea aproape de sat.Trebuie sa gasim o solutie pentru o platforma de gunoi.
Dl.Negrea-in legatura cu gardul de la piscicola, patronul sa fie invitat la urmatoarea sedinta si sa i

se puna in vedere sa mute gardul de pe landa DN 23 pentru ca este pericol pentru pietoni,mai ales pentru
copii.Cum isi permite dl.Vranceanu sa puna lant   la ulita si sa obstructioneze circulatia pe un drum
public?

Dl.Constantinescu –s-a facut o investitie in camere de luat vederi care nu da randament, nu merg si
nu inregistreaza pe timp de noapte. S-a produs un furt la Calienii-Vechi si camerele nu ajuta cu nimic.S-a
facut o investitie de 100 mii lei degeaba.Nu putem sa ajutam oamenii in caz de furt chiar daca avem
camere de luat vederi.

Doamna primar arata ca a fost o defectiune tehnica dar va fi remediata in cel mai scurt timp.
Dupa curatenia de la scoala Calienii-Noi, vom muta si monitorul de la Ginona.
Dl.consilier Petrea  intreaba cum e cu cursurile de perfectionare.
Doamna primar arata ca aceste cursuri sunt obligatorii pentru functionarii publici, potrivit

Statutului functionarilor publici, se organizeaza pe diferite domenii .Exemplifica cu cursul de la Bacau
pentru situatii de urgenta la care va participa dansa de pe data de 3 iulie.

Dl.Petrea intreaba cine plateste si cat costa.
Secretarul comunei –plateste primaria si costa in jur de 3000 lei , masa,cazare si curs.
Domna primar-sedinta de luna viitoare o vom face mai devreme pentru ca trebuie sa aprobam un

proiect pe GAL.
In legatura cu Ziua Comunei, ar dori sa facem o scena fixa, sa o avem in fiecare an.
Anul acesta va participa doamna Irina Loghin.Ansamblul  “Tara Vrancei” va asigura

sonorizarea,ca in fiecare an.
Cetatenii din satul Calienii-Vechi sunt nemultumiti de Branchi care distruge cu oile culturile.S-au

acumulat nemultumiri de-a lungul anilor.Au facut sesizari si le-au depus la primarie.
Va trebui ,la sedinta viitoare sa suplimentam fondurile la unele investitii intrucat nu s-au luat in

calcul unele lucrari.la scoala Calienii-Noi , nu s-a luat in calcul fosa septica, la remiza de asemeni sunt
cheltuieli neluate in calcul,ex.expertiza,diriginte santier,cotele legale la ISC,autorizarea.

S-a  achizitionat tractorul care este prevazut cu lama de zapada, cositoare pentru plan inclinat.
S-a incheiat contractul de finantare pentru lucrarea de cadastru general si s-a scos lucrarea pe

SEAP.Pana la aceasta data,nu s-a inscris nimeni.
Dl.Olaru – s-au inmultit cainii fara stapan.Nu s-a luat nicio masura pana in prezent.
Intrucat nu mai sunt probleme de ridicat, dl.presedinte de sedinta Negrea,multumeste de

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

Presedinte de sedinta, Secretar comuna,
Marian Negrea Emilia Stratulat
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MINUTA

Sedintei ordinare a  Consiliului Local Nanesti din data de 29 iunie 2017.

*Sedinta a fost convocata in baza dispozitiei nr.118/2017 emisa de Primarul comunei Nanesti.
*La sedinta au participat 10 membri ai consiliului local din 10 in functie. Participa de asemeni

doamna Ivan Aurica, supleant pe lista PSD.
*Ordinea de zi a fost :

1.-Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Ivan Aurica –
adoptata in unanimitate de voturi;

2.-Depunerea Juramantului de catre doamna Ivan Aurica , consilier in cadrul Consiliului Local
Nanesti ;

3.-Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza
legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
republicata(lotul nr.7 situat in T.84 P.483, a doua lotizare), d-lui.Dobrica Mireca din comuna
Nanesti,judetul Vrancea-adoptata in unanimitate de voturi;

4.-Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L.nr.19 din 19 iunie 2014 privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal pentru amplasare centrala fotovoltaica 1,5MW pentru terenul in suprafata de 118651
mp.din domeniul public situat in T.70,P.413-414 sat Nanesti, comuna Nanesti,judetul Vrancea-adoptata in
unanimitate de voturi.

5.-Diverse

Intocmit,
Secretar comuna,

E.Stratulat


