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PROCES-VERBAL 
 

Incheiat astazi 16 august   2017  in sedinta  ordinara  a Consiliului Local al com.Nanesti convocata 
in baza Dispozitiei nr. 186/2017 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 aprobarea strategiei de evolutie tarifara 2016 – 2022 a  serviciului de 
alimentare cu apă si canalizare a  S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani  ; 
2.-proiect de hotarare privind  rectificarea  Bugetului comunei Nanesti  si a listei de investitii  pe anul 
2017 ; 
3-proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe urmatoarele 3 luni ; 
4.Diverse 

Se supune la vot ordinea de zi  si se aproba in unanimitate de voturi .     
            Doamna primar este invitata pentru a prezenta materialele de la primul punct al ordinei de zi . 
            Doamna primr prezinta strategia  de evolutie tarifara 2016-2022 elaborata de CUP SA. 
            Dl.consilier Albu-intreaba cat vor fi tarifele la apa. 
            Doamna primar-nu stim ce va fi in viitor.Suntem la CUP cu apa iar la canalizare , se vor stabili 
tarife conform legii.Aceste servicii se autosustin.Este proiectul de alimentare cu apa a sudului 
jud.Vrancea, toate comunele din sudul judetului au aderat la acest poiect.Hotararea supusa dezbaterii este 
ceruta de ghidul de finantare al acestei investitii. 
           Dl.consilier Olaru- trebuia sa stabileasca in tarif intre min.si max., sa stim ce votam. 
           Dl.consilier Negrea –daca mai prindem un mandat , mai aprobam odata aceasta strategie.La CUP 
nu a platit apa de 3 luni pentu ca salariatul nu se duce sa-i citeasca apometru. 
          Dl.Constantinescu-nici la dansul nu s-a facut citirea apometrului de catre salariatul de la CUP. 
          Se supune la vot.In unanimitate de voturi ,hotararea privind aprobarea strategiei de evolutie 
tarifara 2016 – 2022 a  serviciului de alimentare cu apă si canalizare a  S.C. Compania de Utilităţi 
Publice S.A. Focşani, a fost adoptata. 
          Se trece la urmatorul punct al ordinei de zi, rectificarea Bugetului comunei Nanesti si a listei de 
investitii. 
          Doamna primar prezinta proiectul de hotarare si propunerile pe care le face.Vrea sa mai instaleze 
niste camere de supraveghere.De asemeni s-au primit bani de la diversi sponsori pentru Ziua Comunei, 
bani ce trebuiesc prinsi in bugetul local. 
          Dl.Constantinescu-ar vrea sa verifice personal cum merg camerele de supraveghere instalate déjà. 
          Doamna primar arata ca aceastea functioneaza foarte bine.V atrebui o camera de supraveghjere si la 
primarie. 
          Dl.presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.In unanimitate de voturi, hotararea 
privind Bugetului comunei Nanesti si a listei de investitii ,a fost adoptata. 
          Pentru urmatoarele 3 luni , este ales presedinte de sedinta dl.Mihai Valeriu. 
          Ultimul punct al ordinei de zi este –diverse. 

 



 
          Dl.Negrea-ar trebui data o HCL sa se interzica circulatia  in camp intre anumite ore.Fermierii au 
erbicidat culturile si au stricat si viile oamenilor. 
         S-a facut o festivitate la Marasesti dar salariatii de la primarie nu au fost prezenti.Trebuiau sa fie 
acolo 
         D.Petrea-si albinile au murit. 
         Dl.Anghel – Doru Munteanu a arat aprox.5 metri in islaz.Nu se mai satura de teren.In fiecare an mai 
ara putin. 
         Dl.Negrea –tot  aparatul din primarie care se afla in subordinea primarului si viceprimarului, sa nu 
mai paraseasca primaria fara bilet de voie semnat de primar sau vice.A stat o ora in primarie pentru o 
radiere de  mijloc de transport. 
         In legatura cu legea salarizarii ,la viitoarea sedinta,sa fie invitat un jurist de la prefectura care sa le 
explice despre conflictul de interese si incompatibilitati. 
Secretarul comunei Nanesti – explica ce inseamna conflictul de interese.Conflictul de interese si 
incompatibilitatile sunt stbilite clar in Legea 161/2003 . La salarizare, daca ar exista conflict de interese , 
primarul comunei ar fi in aceasta situatie pentru ca stabileste prin dispozitie,indemnizatia 
primarului.Secretarul s-ar afla in conflict de interese cand ar semna de legalitate,dispoztia privind 
salarizarea proprie. 
         Daca consiliul local ar adopta o hotarare de vanzare,cumparare,concesine,privatizare…etc,in care un 
consilier  ,sotia acestuia sau rude de gradul 1 ,ar avea un interes patrimonial, el este obligat sa arate acest 
lucru si sa se abtina de la vot. Dl.Eni Antache,este consilier local dar in consiliul local s-a aprobat doar o 
grila de salarizare, salariul  pe fiecare angajat ,s-a stabilit prin dispozitia primarului.  
         Dl.Petrea-in legatura cu specializarile ,daca nu avem salariati competenti,sa-i dam afara si sa 
angajam altii , nu sa-i trimitem la cursuri pe banii comunei. 
Este necesar sa se monteze un hidrant mare ,pentru ca masina de pompieri sa stea cat mai putin la 
incarcat. 
         Doamna primar –va judeca salariatii dupa modul in care-si fac datoria si raspund sarcinilor de 
serviciu  .Din punctul dansei de vedere,acestia isi fac datoria.Nu au fost niciun fel de reclamatii. 
         Dl.consilier Albu-cainii vagabonzi au venit inapoi.Sa luam masuri cu acestia. 
         Doamna primar- sambata este Ziua comunei .Sa se implice toti consilierii ,sa se desfasoare intr-un  
mod placut.Sa fim atenti sa ne primim oaspetii ca niste gazde bune.Avem competitii sportive , fotbal si 
concurs de table. 
         Vor fi premiati castigatorii. Avem concurs de miss, invitati de seama. 
         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 
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Sedintei ordinare a  Consiliului Local Nanesti din data de 16 august  2017 
 
*Sedinta a fost convocata in baza dispozitiei nr.186/2017 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 aprobarea strategiei de evolutie tarifara 2016 – 2022 a  serviciului de 
alimentare cu apă si canalizare a  S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani –adoptata in 
unanimitate de voturi ; 
2.-proiect de hotarare privind  rectificarea  Bugetului comunei Nanesti  si a listei de investitii  pe anul 
2017 –adoptata in unanimitate de voturi ; 
3-proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe urmatoarele 3 luni-adoptata in 
unanimitate de voturi ; 
4.Diverse 
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