
 
              ROMANIA 
     JUDETUL VRANCEA 
CONSILIUL LOCAL NANESTI 
    

PROCES-VERBAL 
 

Incheiat astazi 27 iulie  2017  in sedinta  ordinara  a Consiliului Local al com.Nanesti convocata in 
baza Dispozitiei nr. 132/2017 emisa de Primarul comunei Nanesti. 

La sedinta participa 11 membri ai consiliului local din 11 in functie. D-na.primar participa de 
drept. 

Domnul 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 stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului 

contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Nanesti , din serviciile publice aflate in 
subordinea consiliului local Nanesti precum si indemnizatia  consilierilor locali; 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei  
„CONSTRUIRE SALA FESTIVITATI SI TEREN DE SPORT CU VESTIARE IN COMUNA 
NANESTI,SAT NANESTI ,JUDETUL VRANCEA „; 
            3.-Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului comuni Nanesti si a listei de investitii pe anul 
2017; 
            4.Diverse 

Doamna primar propune completarea ordinei de zi cu : 
-proiect de hotarare privind completarea comisiei de specialitate pentru activitati economico-
financiare,munca si protectie sociala,juridica si de disciplina din cadrul Consiliului Local 
Nanesti,jud.Vrancea ; 
-proiect de hotarare privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare. 

Se supune la vot ordinea de zi  cu completarile propuse de d-na.primar  si se aproba in unanimitate 
de voturi .     

Doamna primar arata ca este necesar sa incepem sedinta cu proiect de hotarare privind 
completarea comisiei de specialitate pentru activitati economico-financiare,munca si protectie 
sociala,juridica si de disciplina din cadrul Consiliului Local Nanesti,jud.Vrancea intrucat aceasta comisie 
este incompleta. 

Secretarul comunei prezinta raportul de specialitate. 
Doamna primar  prezinta proiectul de hotarare. 
Se supune la vot si in unanimitate de voturi, hotararea a fost adoptata. 
Urmatorul punct al ordinei de zi este «  Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale 

functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Nanesti , din serviciile publice aflate in subordinea consiliului local Nanesti precum si indemnizatia  
consilierilor locali”. 

Este invitata d-na.primar pentru a prezenta expunerea de motive si proiectul de hotarare. 
Dl.consilier Constantinescu – scrie in  lege ca nu se fac majorari de salarii daca marirea nu se 

incadreaza in buget. 
Dl.Negrea-nu marim salarii, s-a facut o propunere.Nu se justifica activitatea din primarie, sunt 

oameni care muncesc si oameni care nu muncesc. 
Dl.Negrea-propune,la consilierii superiori un  coef.de 2,20 in loc de 2,40. 
D-na.Primar arata ca nu suntem un aparat incarcat,din contra, cu salariati putini,prestam aceeasi 

activitate ca o primarie mare, cu multi salariati, cu sefi compartimente,sefi birouri.Raspunderea 
functionarilor publici este foarte mare. 
 



 
Dl.Olaru – daca doamna primar considera ca s-au stabilit legal acesti coeficienti , este raspunderea 

dansei. 
Doamna primar propune ca pentru functia de consilier superior sa fie lasat coef.2,40. Se supune la 

vot.In unanimitate de voturi, coef.de 2,40 a fost aprobat. 
Secretarul comunei arata ca pentru adoptarea acestei hotarari,este nevoie de 7 voturi din 11. 
Dl.Negrea –propune pentru functia de referent superior, coef.de 1,60 si pentru functia de referent 

principal 1,55.Se supune la vot.Cu 6 voturi,pentru si 5 impotriva ,propunerea nu este aprobata 
Doamna Popoiu  propune sa se faca o medie intre propunerea d-nei.primar si propunerea 

dl.Negrea , respectiv 1,70 pentru referent superior si 1,60 pentru referent principal. 
Dl.presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-nei.Popoiu.In unanaimitate de voturi, a fost 

aprobata. 
Dl.Negrea propune ca pentru sef SVSU ,coef.sa fie de 1,70 in loc de 1,80 cat este in grila 

propusa.Se supune la vot propunerea dl.Negrea si in unanaimitate de voturi,este aprobata. 
Dl.presedinte de sedinta supune la vot hotararea in ansamblul ei, cu modificarile aprobate.In 

unanimitate de voturi, hotararea privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si 
personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Nanesti , din serviciile publice 
aflate in subordinea consiliului local Nanesti precum si indemnizatia  consilierilor locali , a fost adoptata. 

Urmatorul punct  al ordinei de zi este : Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai investitiei  „CONSTRUIRE SALA FESTIVITATI SI TEREN DE SPORT CU 
VESTIARE IN COMUNA NANESTI,SAT NANESTI ,JUDETUL VRANCEA „. 

Doamna Primar este invitata sa prezinte expunerea de motive si proiectul de hotarare. 
Se supune la vot.In unanimitate de voturi,hotararea a fost adoptata. 
D-na.primar arata ca are in plan pentru viitor si reabilitarea scolii de la Calienii-Vechi, scoala 

aflata in conservare. 
Dl.Constantinescu – nu se iau bani pentru inchirierea cladirii de la Calienii Noi pentru organizarea 

de pomeni.Ar trebui sa se stabileasca o taxa. 
Doamna Primar – nu ar vrea sa se ia bani pentru pomeni, este o facilitate pentru locuitorii comunei 

noastre. 
D-na.consilier Ivan – la cladirea dispensarului de la Calienii-Vechi,iarna nu este caldura in hol si 

pacientii ingheata de frig.Ar trebui luata o masura. 
            Se trece la urmatorul punct al ordinei de zi, proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului 
comuni Nanesti si a listei de investitii pe anul 2017. 
             Dl.presedinte de sedinta o invita pe doamna primar pentru a prezenta  expunerea de motive si 
proiectul de hotarare. 
            Se supune la vot.In unanaimitate de voturi , hotararea privind rectificarea Bugetului comuni 
Nanesti si a listei de investitii pe anul 2017, a fost adoptata. 
            Urmatorul punct al ordinei de zi este : proiect de hotarare privind reglementarea acordării 
ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare . 
            Doamna primar arata ca sunt persoane intr-o situatie financiara grava, cu boli grave, care necesita 
interventii chirurgicale si nu au posibilitati materiale.Trebuie se asemeni sa marim si ajutorul de deces 
pentru beneficiarii legii nr.416 ,de la 500 lei la 1000 lei.A initiat acest proiect de hotarare avand in vedere 
solicitarea d-nei.Ciobanu Maria ,care sufera de o boala foarte grava. 
           Doamna primar prezinta in continuare expunerea de motive si proiectul de hotarare privind 
reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare . 
Se supune la vot.In unanimitate de voturi, hotararea a fost adoptata. 
          Ultimul punct al ordinei de zi este “Diverse “. 
          Dl.consilier Albu propune ca gropile din cimitir sa fie facute de beneficiarii ajutorului social, pentru 
ca groparii costa foarte mult. 

 



 
          Dl.consilier Anghel – Frizonagra a arat in camp si a ingustat drumurile de exploatare in asa fel incat 
nu pot trece doua atelaje,unul pe langa altul.Au facut santuri foarte mari.Sa se discute cu ei sis a se 
remedieze,sa se repare aceste drumuri, sa fie lasate asa cum au fost. 
          Dl.Negrea-trebuie chemati in consiliul local si discutat cu ei. 
          Dl.Negrea – propune ca la sedinta urmatoare sa fie invitat dl.Vranceanu , administratorul de la SC 
Romitcrap SRL, sa fie intrebat ce autorizatie are la gard.A facut gardul pana in asfalt, de nu se poate trece 
printre gard si drumul national  .Este un mare pericol de accident .Sa fie somat sa retraga gardul.De 
asemeni si-a permis sa inchida drumul communal, cu lant.Are nevoie de paza, sa-si faca ghereta pe malul 
baltii.Dl.Vranceanu umbla cu amenintari. 
          Dl.Constantinescu- santurile dintre Calienii-Noi si Calienii-Vechi, trebuie refacute,curatate. 
          Doamna primar –pentru anul viitor vom avea in vedere acest aspect. 
          Dl.Olaru-a mai ridicat problema pasunii de la Maluri , s-au arat 50 m in interior si nu se ia nicio 
masura. 
          Dl.consilier Albu- ridica problema cainilor fara stapan.Nu s-a luat nicio masura cu acestia. 
          Dl.Olaru- la magazinele SC Ginona este o mizerie de nedescris.Toaletele sunt fara usa,fara apa 
curenta,este un miros insuportabil  ,cand intri in magazine,vezi ce se intampla in toaleta.Sa se ia masuri cu 
acestia. 
         Dl.Anghel-sa fie obligati sa aiba apa curenta la toalete. 
         Doamna primar-pe 19 august este Ziua Comunei.Spera sa fie un eveniment reusit asa cum au fost si 
celelalte zile. 

Dl.presedinte intreaba daca mai sunt discutii,multumeste de participare domnilor consilieri si 
declara sedinta inchisa. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces- verbal. 
          
 

 
 
 
 Presedinte de sedinta,                       Secretar comuna, 

                       Marian Negrea        Emilia Stratulat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMANIA 

   JUDETUL VRANCEA 
CONSILIUL LOCAL NANESTI 
    Nr2995  din  31 iulie 2017 
 
 

MINUTA 
 
 
 
 

Sedintei ordinare a  Consiliului Local Nanesti din data de 27 iulie  2017. 
 
*Sedinta a fost convocata in baza dispozitiei nr.132/2017 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 stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului 

contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Nanesti , din serviciile publice aflate in 
subordinea consiliului local Nanesti precum si indemnizatia  consilierilor locali – adoptata in unanimitate 
de voturi; 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei  
„CONSTRUIRE SALA FESTIVITATI SI TEREN DE SPORT CU VESTIARE IN COMUNA 
NANESTI,SAT NANESTI ,JUDETUL VRANCEA „-adoptata in unanimitate de voturi 
            3.-Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului comuni Nanesti si a listei de investitii pe anul 
2017 - adoptata in unanimitate de voturi ; 
            4.Diverse 

Ordinea de zi a fost completata cu: 
-proiect de hotarare privind completarea comisiei de specialitate pentru activitati economico-
financiare,munca si protectie sociala,juridica si de disciplina din cadrul Consiliului Local 
Nanesti,jud.Vrancea  - adoptata in unanimitate de voturi; 
-proiect de hotarare privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare 
- adoptata in unanimitate de voturi. 

 
Intocmit, 

Secretar comuna, 
E.Stratulat 
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