
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

 
                           Încheiat astăzi  30 ianuarie 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local 
Nănești, convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 2 / 2020 . 
                          La ședință participă  11 consilieri locali  în funcție, din totalul de 11 . 
                          La ședință participă de drept doamna primar a Comunei Nănești , județul 
Vrancea . 
                          Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare , proces-verbal care este 
supus aprobării consilierilor locali și este aprobat în unanimitate de voturi . 
                          Domnul președinte de sedință Petrea Ionel , dă citire ordinii de zi a sedinței, 
pe care o supune spre aprobare consilierilor locali . Ordinea de zi este aprobată cu un 
numar de 11 voturi „pentru” din totalul de 11.                          
                          Ordinea de zi   este următoarea : 

1. Raportul primarului comunei Nănești, județul Vrancea , privind starea economică, 
socială și de mediu pe anul 2019.            

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea planului de acțiuni pentru beneficiarii Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat .  

3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția concesionarului a terenurilor 
necesare realizării obiectivului "Înfiintare rețea de distribuție gaze naturale în 
comuna Vulturu , județul Vrancea » 

4. Aprobarea graficului de ședințe ordinare ale Consiliului Local  Nănești pe anul 
2020. 

5. Diverse. 
                      Are cuvântul domnul  președinte de ședință, care dă citire punctului 1 al 
ordinii de zi si anume : 
      1. Raportul primarului comunei Nănești, județul Vrancea , privind starea economică, 
socială și de mediu pe anul 2019.            
                Are cuvântul doamna primar care dă citire raportului  privind starea economică, 
socială și de mediu pe anul 2019.  Prezintă obiectivele de investiții finalizate în cursul anului 
2019, respectiv  clădirea remizei-club, unde funcționează , Substația de Ambulanță , 
supravegherea video a comunei, instalarea sistemelor de detecție și antiefracție atât la 
sediul Primăriei cât și la Școala Gimnazială Nănești, reparații la Casa specialistului din 
localitatea Nănești,. 
           Investițiile în curs sunt următoarele : Construire teren de sport cu vestiare și  sală de 
festivități, modernizare și dotare Cămin Cultural Nănești , înființare rețea de distribuție 
gaze , obiective de investiții aflate în diferite stadii , respectiv studii de fezabilitate , 
întocmire DALI , în faza de obținere a avizelor.  
            Pentru Școala Gimnazială Nănești, a fost achizitionat un xerox, dar și obiecte de 
inventar pentru parcurile amenajate special pentru copii.  
            In domeniul cultural, în cursul anului 2019 s-a organizat Ziua Comunei , o excursie 
pentru copiii care provin din medii sociale defavorizate, ale caror venituri sunt reduse , 
spectacole de divertisment, filme , teatru. 
           Pentru îmbunatățirea condițiilor mediului înconjurător, s-au plantat puieți de 
salcâm pe o suprafata de 2,5 ha teren, iar pe 1 ha teren a fost plantat ulm . 



              Au fost achizitionate și în cursul anului 2019 pubele pentru depozitarea deșeurilor 
menajere.  
              În cadrul compartimentului de asistență socială a fost angajat în anul 2019 un 
asistent medical comunitar, care desfăsoară activități sociale, vizite la domiciliu, la scoală și 
la gradinițele din localitate . 
              Pentru anul 2020, trebuie asigurată cofinanțarea pentru obiectivele în curs de 
execuție . 
              Domnul  președinte de sedință Petrea Ionel , dă citire punctului 2 al ordinii de zi și 
anume : 
         2.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea planului de acțiuni pentru beneficiarii Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat .  
              Are cuvântul doamna primar, care prezintă proiectul de hotărâre inițiat,  dar și 
raportul de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate al Primăriei Comunei 
Nănești . Ca în fiecare an, se aprobă lucrarile pe care le vor efectua beneficiarii Legii 
416/2001 privind venitul minim garantat în temeiul legii . 
 În prezent se afla în plata 44 de dosare de ajutor  social iar lucrările se vor executa pentru 
fiecare anotimp în parte .  
                  Domnul Petrea Ionel  , președinte de sedință , supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre și este aprobat cu un număr de 11 voturi “pentru” din totalul de 11 . 
             Are cuvântul domnul  presedinte de ședință, care dă citire punctului 3 al ordinii de 
zi și anume : 
        3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția concesionarului a terenurilor 
necesare realizării obiectivului "Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna 
Vulturu , județul Vrancea ». 
               Are cuvântul doamna primar, care dă citire proiectului de hotărâre dar și 
referatului de specialitate întocmit de către compartimentul de specialitate al Primăriei 
comunei Nănești, județul Vrancea și prezintă adresa Primăriei comunei Vulturu prin care se 
solicită punerea la dispoziția concesionarului, a unor terenuri de pe raza comunei Nănești. 
Prezintă faptul că Primăria Vuturu se află cu un pas înaintea comunei Nănețti și că în viitor 
o sa avem și noi nevoie de astfel de avize și de cedări a folosinței terenurilor . 
             Domnul președinte de sedință Petrea Ionel , supune aprobării proiectul de hotărâre , 
proiect care este aprobat cu un număr de 11 voturi « pentru » din totalul de 11 . 
                 Are cuvântul domnul  președinte de sedință , care dă citire punctului 4 al ordinii 
de zi și anume : 
      4. Aprobarea graficului de ședințe ordinare ale Consiliului Local  Nănești pe anul 2020 ; 
                  Ca în fiecare an , consilierii locali stabilesc ca dată lunară a ședințelor ordinare , 
ultima joi din luna respectivă . 
                Deoarece pe ordinea de zi nu mai sunt puncte de discutat , domnul consilier 
Petrea Ionel multumește de participare tuturor consilierilor locali și declară ședința închisă. 

 
    Presedinte de sedinta ,                                                  Secretar general UAT  
       Petrea Ionel                                                                   Dumitrache Rafira 

 

     


