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                           Încheiat astăzi  27 februarie 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Nănești, 
convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 19 / 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.   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  
                     Are cuvântul domnul  președinte de ședință, care dă citire punctului 1 al ordinii de zi și 
anume : 
          1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire a Registrelor agricole ale 
comunei Nănești, județul Vrancea , pentru perioada 2020-2024;  



                   Are cuvântul doamna primar care dă citire raportului  de specialitate întocmit pe 
marginea proiectului de hotărâre. Aduce la cunoștința consilierilor locali prevederile O.G. 28/2008 
privind modul de completare a Registrelor agricole , iar pentru protejarea datelor înscrise în 
Registrele agricole ale comunei Nănești propune aprobarea unei hotărâri de consiliu așa cum este 
prevăzut în legislație,  de completare a acestora și în format hârtie. 
                       Se supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat în unanimitate de voturi . 
              Domnul  președinte de sedință Petrea Ionel , dă citire punctului 2 al ordinii de zi și anume : 
         2.  Proiect de hotărâre  privind desemnarea membrilor în comisia de evaluare a secretarului 
general al UAT comuna Nănești ,județul Vrancea , pentru anul 2019 . 
              Are cuvântul doamna primar, care prezintă proiectul de hotărâre inițiat,  dar și raportul 
de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate al Primăriei Comunei Nănești .   
             Doamna secretar a comunei Nănești, județul Vrancea informează consilierii locali despre 
prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ în materia evaluării funcționarilor 
publici. Evaluarea anuală a secretarilor generali ai U.A.T. se efectuează de către o comisie formată 
din Primarul UAT și doi consilieri locali . Se propun ca membri in comisia de evaluare domnii 
Buhan Aurel si Ivan Aurica . 
                  Domnul Petrea Ionel  , președinte de sedință , supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre și propunerile respective . Acestea sunt  aprobate cu un număr de 11 voturi “pentru” din 
totalul de 11 . 
             Are cuvântul domnul  președinte de ședință, care dă citire punctului 3 al ordinii de zi și 
anume : 
        3. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind acordarea burselor școlare 
pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Nănești, 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 . Scoala Gimnazială Nănești , prin consiliul de administrație , a stabilit unele criterii 
pentru obținerea acestor burse la care s-au adăugat criteriile generale prevăzute în legislația în 
domeniu.  
             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.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 
acordate la nivelul comunei Nănești, județul Vrancea în anul 2020  ; 
              Are cuvântul doamna primar, care prezintă proiectul de hotărâre inițiat,  dar și raportul 
de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate al Primăriei Comunei Nănești .  Proiectul 
de hotărâre are avizul favorabil emis de Consiliul Județean Vrancea iar acest plan se actualizează și 
se aprobă în fiecare an.  
            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 5 al ordinii de zi și 
anume : 
             5.Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității organizării de excursii 
pentru copiii comunei Nănești , județul Vrancea . 
        Are cuvântul doamna primar, care prezintă proiectul de hotărâre inițiat,  dar și raportul de 
specialitate întocmit de compartimentul de specialitate al Primăriei Comunei Nănești .   
        Consideră necesară aprobarea necesității și oportunității efectuării de excursii pentru  elevii 
din comună si supune aprobării proiectul de hotărâre . 



             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 6 al ordinii de zi și 
anume : 
           6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității efectuării reparațiilor la 
drumurile din  comuna Nănești , județul Vrancea . 
        Are cuvântul doamna primar, care prezintă proiectul de hotărâre inițiat,  dar și raportul de 
specialitate întocmit de compartimentul de specialitate al Primăriei Comunei Nănești .  Informează 
consilierii locali că a prevăzut sume la capitolul 84 *Transporturi*, ca în fundamentarea sumelor 
este prevazută reparația trotuarelor din satul Călienii-Noi și sume necesare pentru balastarea unor 
drumuri . 
             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 7 al ordinii de zi și 
anume : 

7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității efectuării dezinsecției în 
comuna Nănești , județul Vrancea , în anul 2020 . 
           Are cuvântul doamna primar, care prezintă proiectul de hotărâre inițiat,  dar și raportul de 
specialitate întocmit de compartimentul de specialitate al Primăriei Comunei Nănești .  Informează 
consilierii locali despre faptul ca intentionează să execute pe perioada verii dezinsecție deoarece anii 
anteriori au demonstrat ca este necesar. A prevăzut si fundamentat acest serviciu cu o ofertă de 
prețuri . 
             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 8 al ordinii de zi și 
anume : 

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 . 
        Are cuvântul doamna primar, care prezintă proiectul de hotărâre inițiat,  dar și raportul de 
specialitate întocmit de compartimentul de specialitate al Primăriei Comunei Nănești .  Informează 
consilierii locali despre faptul că datorită modificărilor în domeniul asistenței sociale și registrului 
agricol, este necesară achiziționarea celor două programe informatice dar și două calculatoare 
deoarece trebuie înlocuite vechile calculatoare care sunt de o capacitate mai mică. 
             Domnul președinte de ședință 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 9 al ordinii de zi și 
anume : 

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

        Are cuvântul doamna primar, care prezintă proiectul de hotărâre inițiat,  dar și raportul de 
specialitate întocmit de compartimentul de specialitate al Primăriei Comunei Nănești .  Informează 
consilierii locali despre faptul că legislația în vigoare prevede decontarea navetei cadrelor didactice 
de la Școala Gimnazială Nănești. Proiectul de hotărâre a avut ca fundamentare adresa Școlii 
Gimnaziale Nănești  de solicitare a sumelor . 
             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 10 al ordinii de zi și anume : 

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



            Are cuvântul doamna primar, care prezintă proiectul de hotărâre inițiat,  dar și raportul de 
specialitate întocmit de compartimentul de specialitate al Primăriei Comunei Nănești .  Informează 
consilierii locali despre faptul ca proiectul de hotărâre este întocmit în baza legislației în vigoare 
respectiv Legea finanțelor publice locale , că sunt prevăzute sume necesare pentru buna 
desfășurare a activității Primăriei Nanesti, ca s-au finanțat lucrările începute și neterminate în anii 
anteriori. 
             Domnul președinte de sedință Petrea Ionel , supune aprobării proiectul de hotărâre, proiect 
care este aprobat cu un număr de 9 voturi « pentru » si 2 „abtineri” în persoana domnilor consilieri 
Buhan Aurel si Olaru Mitică.  
             Are cuvântul domnul  președinte de sedință , care dă citire punctului 11 al ordinii de zi și 
anume : 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea președintelui de ședință pentru următoarele trei 
luni  

( martie, aprilie , mai 2020 ) . 
           Domnul consilier Petrea Ionel propune ca președinte de ședință pentru următoarele trei luni 
pe domnul Negrea Marian.  
                        Supusă aprobarii propunerea este aprobată în unanimitate de voturi . 
                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 


