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PROCES-VERBAL 
 

Incheiat astazi 28 septembrie    2017  in sedinta  ordinara  a Consiliului Local al com.Nanesti 
convocata in baza Dispozitiei nr. 206/2017 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 Mihai Valeriu ,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  reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Nanesti,jud.Vrancea; 
2.-Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ”Modernizare si dotare camin cultural in comuna 
Nanesti,judetul Vrancea “ ; 
3.Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului com. Nanesti si a listei de investitii pe anul 2017 ; 
4.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local Nanesti in Consiliul de 
Administratie al Scolii Gimnaziale Nanesti pentru anul scolar 2017-2018 
5.Proiect de hotarare privind stabilirea cotei lunare de motorină pentru tractorul  SOLIS  cu nr.de inregistrare 
130 NANESTI  din dotarea primariei si pentru microbuzul şcolar VN 05 LUJ ,incepand cu data de 1 oct.2017; 
6.Diverse . 

Se supune la vot ordinea de zi  si se aproba in unanimitate de voturi .  
Domnul presedinte de sedinta invita pe doamna primar pentru a prezenta  expunerea de motive si 

proiectul de hotarare privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Nanesti,jud.Vrancea . 

Doamna primar arata ca este necesar sa mai angajam o persoana ,contabil de cheltuieli , care sa fie 
initiata de doamna Sava Ilinca , care se va pensiona.Activitatea de evidenta a cheltuielilor este foarte grea 
si este nevoie ca persoana care va ocupa acest post ,sa fie ajutata . 

Se supune la vot si in unanimitate de voturi, hotararea privind  reorganizarea aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Nanesti,jud.Vrancea a fost adoptata. 

Urmatorul punct al ordinei este  proiect de hotarare privind implementarea proiectului 
”Modernizare si dotare camin cultural in comuna Nanesti,judetul Vrancea “ . 

Doamna primar prezinta referatul de aprobare din care reiese oportunitatea  si necesitatea acestui 
proiect. 

Se supune la vot.In unanimitate de voturi , hotararea privind implementarea proiectului 
”Modernizare si dotare camin cultural in comuna Nanesti,judetul Vrancea “ a fost adoptata. 
Punctul 3 al ordinei de zi este proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului com. Nanesti si a listei de 
investitii pe anul 2017 . 

Doamna primar arata ca s-a primit suma de 44 mii lei pentru rectificarea Bugetului , suma ce se va 
duce la cheltuieli materiale pentru inventarierea obiectivului de investitii “Modernizare drumuri de interes 
local in satele Nanesti si Calienii-Noi “ , inventariere solicitate de Camera de Conturi Vrancea. 

De asemeni solicita disponibilizarea din fondul de rulment  a unor sume de bani pentru finantarea 
a 3 obiective de investitii. 

Dl .presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului com. 
Nanesti si a listei de investitii pe anul 2017 .In unanimitate de voturi, hotararea a fost adoptata. 
 



 
Punctul 4 al ordinei de zi este :proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local 
Nanesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Nanesti pentru anul scolar 2017-2018. 

Domnul viceprimar al comunei Nanesti propune ca din partea consiliului local, sa fie desemnat in 
consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Nanesti ,dl.consilier Negrea Marian. 

Se supune la vot propunerea domnului viceprimar.In unanimitate de voturi, hotararea privind 
desemnarea reprezentantului  Consiliului Local Nanesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale 
Nanesti pentru anul scolar 2017-2018 , a fost adoptata. 

Urmatorul punct al ordinei de zi este : proiect de hotarare privind stabilirea cotei lunare de 
motorină pentru tractorul  SOLIS  cu nr.de inregistrare 130 NANESTI  din dotarea primariei si pentru 
microbuzul şcolar VN 05 LUJ ,incepand cu data de 1 oct.2017. 

Doamna primar prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind stabilirea cotei 
lunare de motorină pentru tractorul  SOLIS  cu nr.de inregistrare 130 NANESTI  din dotarea primariei si 
pentru microbuzul şcolar VN 05 LUJ ,incepand cu data de 1 oct.2017. 

Doamna primar arata ca tractorul SOLIS va fi folosit in perioada urmatoare la toaletat , 
deszapezire si are nevoie de cota de combustibil . 

De asemeni microbuzul VN 05 LUJ are nevoie de cota de combustibil pentru transportul 
sportivilor. 

Domnul consilier Albu –ar trebui ca intre cursele de la scoala, sa se faca o cursa pentru cetateni. 
Secretarul comunei arata ca microbuzul scolar poate fi folosit doar pentru transportul elevilor nu pentru 
populatie. 

Doamna Popoiu –ar trebui sa se fixeze o zi pe saptamana pentru a aduce copiii la karate. 
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare.In unanimitate de voturi, hotararea privind 

stabilirea cotei lunare de motorină pentru tractorul  SOLIS  cu nr.de inregistrare 130 NANESTI  din 
dotarea primariei si pentru microbuzul şcolar VN 05 LUJ ,incepand cu data de 1 oct.2017 , a fost 
adoptata. 

Ultimul punct al ordinei de zi este :diverse . 
Doamna primar arata ca am avut control de  la Camera de Conturi Vrancea   si s-a verificat 

perioada 2014-2016 .Nu s-au constatat deficiente in activitatea salariatilor. 
S-au intampinat probleme la investitiile realizate respectiv Modernizare drumuri si la salubrizare. 
La salubrizare,vor sa se impuna in sarcina cetatenilor o diferenta de taxa subventionata de la 

bugetul local in baza unei HCL care are aviz de legalitate de la Institutia Prefectului.Se cere majorarea 
taxei de salubrizare. 

Doamna primar spera ca de la 1 ian.2018 ,firma de  salubrizare sa faca contract de salubrizare cu 
fiecare cetatean in parte , sa-si incaseze taxa de salubrizare iar noi sa scapam de o mare problema.Suntem 
in imposibilitatea de a mai transporta gunoiul menajer.Va trebui sa scadem cantitatea de gunoi 
semnificativ,asta inseamna ca cetatenii sa inteleaga sa nu mai trimita tot felul de resturi vegetale sau altfel 
de gunoi.Vom amenaja platforme pentru gunoiul de grajd,Pe fiecare sat vom identifica terenuri pentru 
platforme biodegradabile si daca cetatenii vor intelege si vor depozita gunoiul de grajd la platforma 
stabilita si gunoaiele biodegradabile la platformele stabilite pentru acestea, se va diminua semnificativ 
cantitatea de gunoi ce va fi preluata de firma de salubrizare. 

Cei de la Braila nu vor mai lua gunoi incepand cu luna viitoare.Nu se stie unde vom mai duce 
acest gunoi si cu ce costuri. 

In legatura cu investitia “Modernizare drumuri “ , s-au facut modificari la proiect fara 
documente,de aceea trebuie facuta inventarierea acestei investitii. 

Dl.consilier Negrea intreaba daca fostul primar a fost invitat de cei de la Curtea de 
Conturi.Trebuie bagati la puscarie cei implicati . 

Doamna primar- colaborarea cu constructorul este foarte dificila. 
De asemeni la activitatea de contabilitate de la Scoala Gimnaziala au fost semnalate nereguli . 
Domnul Negrea solicita sa vada  decizia emisa de Curtea de Conturi. 

 



 
Secretarul comunei arata ca inca nu a fost emisa, cand se va primi,va fi pusa la dispozitia domnilor 

consilieri. 
Domnul Negrea intreaba  daca doamna Sava Ilinca are autorizatie de construire pentru acoperisul 

de pe domeniul public si la grajdul din spate.De asemeni intreaba cine a facut nominalizarile de persoane 
care nu au autorizatie de construire si sunt puse la plata impozitelor. 

Orice constructie de pe domeniul public sa se autorizeze. 
Doamna primar arata ca domnii inspectori au solicitat registrele de evidenta a autorizatiilor de 

construire si a certificatelor de urbanism.Cetatenii trebuie indrumati sa se autorizeze.Conform Codului 
Fiscal ,ei sunt obligati sa plateasca impozit la cladirea neautorizata. 

Dl.Negrea propune ca acei consilieri care lipsesc de la sedintele extraordinare,sa nu mai primeasca 
indemnizatie pentru sedinta ordinara din luna respectiva.De asemeni propune ca toate constructiile noi 
inclusiv anexele, grajdurile , sa fie verificate si impuse la impozite . 

Doamna primar arata ca cetatenii trebuie sa inteleaga faptul ca nu au voie sa construiasca nici 
macar un gard fara autorizatie de construire.Amenzile sunt foarte mari. 

Dl. Negrea – locatarii de la Casa Specialistului dau chirie 3 pachete de tigari. 
Doamna primar vrea ca anul viitor aceasta cladire sa fie reabilitata si sa folosin 2 apartamente. 
Sunt locatari care nu si-au platit nici chiria asta mica, exemplu Bubuliga Danut. 
Dl.Olaru –Bubuliga este dator  peste tot. 
Dl.Negrea- sa-i evacuam si sa renovam cladirea . 
Doamna primar- a fost control de fond si de la ISU Vrancea.Am avut de asemeni exercitiul de 

alarmare. 
Dl.Albu – s-a uitat problema baltilor  de la Nanesti. 
Doamna primar arata ca va trebui sa gasim resurse financiare sa efectuam un studiu hidrogeologic 

care sa ne arate care sunt problemele reale cu aceasta balta. 
         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, 
                       Valeriu Mihai        Emilia Stratulat 
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MINUTA 
 
 
 
 

Sedintei ordinare a  Consiliului Local Nanesti din data de 28 sept.  2017 
 
*Sedinta a fost convocata in baza dispozitiei nr.206/2017 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  reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Nanesti,jud.Vrancea-adoptata in unanimitate de voturi ; 
2.-Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ”Modernizare si dotare camin cultural in comuna 
Nanesti,judetul Vrancea “-adoptata in unanimitate de voturi ; 
3.Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului comNanesti si a listei de investitii pe anul 2017 -
adoptata in unanimitate de voturi ; 
4.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local Nanesti in Consiliul de 
Administratie al Scolii Gimnaziale Nanesti pentru anul scolar 2017-2018-adoptata in unanimitate de 
voturi ; 
5.Proiect de hotarare privind stabilirea cotei lunare de motorină pentru tractorul  SOLIS  cu nr.de inregistrare 
130 NANESTI  din dotarea primariei si pentru microbuzul şcolar VN 05 LUJ ,incepand cu data de 1 oct.2017-
adoptata in unanimitate de voturi ; 
6.Diverse. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Intocmit, 
Secretar comuna, 

E.Stratulat 
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