
          ROMÂNIA 
   JUDEȚUL VRANCEA 
  CONSILIUL LOCAL NĂNEȘTI 
    Nr. 799  din 02.03..2020 

MINUTA 

Ședinței ordinare a  Consiliului Local Nănești din data de 27 februarie 2020  . 
              *Ședința a fost convocată în baza Dispoziției nr. 19 /2020 , emisă de Primarul 

comunei Nănești, județul Vrancea . 
             *La sedință au participat 11 membri ai Consiliului local din totalul de 11.  
 
               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;  

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

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

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

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

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

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

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 . 
              9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
didactice ale Școlii Gimnaziale Nănești județul Vrancea 
            10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului comunei Nănești  și a listei de investiții  
pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023 
             11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea președintelui de ședință pentru următoarele trei 
luni ( martie, aprilie , mai 2020 ) . 
             12.  Diverse  

              Ordinea de zi  este supusă aprobării și este aprobată cu un număr de 11 
voturi « pentru » din totalul de 11. 
                  Proiectele de hotărâri au fost aprobate cu un numar de 11 voturi „pentru” din totalul de 
11 , cu excepția proiectului de hotărâre privind aprbarea bugetului comunei Nănești si a listei de 
investiții pe anul 2020 , proiect care a fost aprobat cu un număr de 10 voturi „pentru” si 2 
„abțineri”, în persoana domnilor Buhan Aurel și Olaru Mitică. 

                                                     
Intocmit, 

                                                           Secretar general UAT  
           Dumitrache Rafira 
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