
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VRANCEA 
COMUNA NĂNEȘTI 
PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ț I A   Nr. 19 
din 21 februarie 2020 

 
Privind convocarea  Consiliului Local Nănești în ședința ordinară,   

pentru data de  27 februarie 2020 
 
               Primarul comunei Nănești, județul Vrancea: 
-În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit a, , alin. 3 lit a , alin. (5) , art.196, alin.(1),  lit.b) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, emit prezenta  

 
 

D I S P O Z I Ț I E 
 

 
          Art.1 .-Se convoacă Consiliul Local al comunei Nănești, județul Vrancea în ședintă ordinară,   
pentru data de 27 februarie 2020 , ora 13,00, la sediul Primăriei Nănești, județul Vrancea . 
 
              Ordinea de zi este :  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire a Registrelor agricole ale 
comunei Nănești, județul Vrancea , pentru perioada 2020-2024;  

                        Initiator  : Primarul comunei Nănești  
                         Raport de aprobare               

2. Proiect de hotărâre  privind desemnarea membrilor în comisia de evaluare a secretarului 
general al UAT comuna Nănești ,județul Vrancea , pentru anul 2019 ;  

                     Iniţiator: Primarul comunei Nănești 
                          Raport de aprobare  

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind acordarea burselor 
școlare pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Nănești, județul Vrancea 

          Iniţiator: Primarul comunei Nănești 
                 Raport de aprobare  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 
acordate la nivelul comunei Nănești, județul Vrancea în anul 2020  ; 

         Iniţiator: Primarul comunei Nănești 
                 Raport de aprobare  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității organizării de excursii 
pentru copiii comunei Nănești , județul Vrancea  

          Iniţiator: Primarul comunei Nănești 
                 Raport de aprobare  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității efectuării reparațiilor la 
drumurile din  comuna Nănești , județul Vrancea  

          Iniţiator: Primarul comunei Nănești 
                 Raport de aprobare  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității efectuării dezinsecției în 
comuna Nănești , județul Vrancea , în anul 2020  



          Iniţiator: Primarul comunei Nănești 
                 Raport de aprobare  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziției a doua 
calculatoare și a două programe informatice Renns și Agora, necesare pentru buna 
funcționare a compartimentelor agricol și asistență socială ale Primăriei Nănești, județul 
Vrancea . 

          Iniţiator: Primarul comunei Nănești 
                 Raport de aprobare  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
didactice ale Școlii Gimnaziale Nănești județul Vrancea 

                       Iniţiator: Primarul comunei Nănești 
                        Raport de aprobare  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului comunei Nănești  și a listei de investiții  pe 
anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023 

                   Iniţiator: Primarul comunei Nănești 
                        Raport de aprobare  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea președintelui de ședință pentru următoarele trei 
luni  ( martie, aprilie , mai 2020 ) . 

                      Iniţiator: Primarul comunei Nănești 
                         Raport de aprobare  

12.  Diverse  
 
 
 
 

 Primar, 
     Balinca Nuti 

Avizat pentru legalitate,                                                                                                                                                               
Secretar general UAT , 

Dumitrache Rafira 
 


