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                           Încheiat astăzi  31 martie  2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Nănești, 
convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 32 / 2020 . 
                    Avand in vedere evolutia infectiilor cu noul CORONAVIRUS SARS COV 2 pe teritoriul 
Romaniei  sedință se desfasoara  electronic si participă toti cei 11 consilieri locali  în funcție . 
                    La ședință participă de drept doamna primar a Comunei Nănești , județul Vrancea . 
                    Ordinea de zi este  urmatoarea : 

1. Informare privind adoptarea unor măsuri operative vizând prevenirea răspândirii infecției 
populației cu noua formă de coronavirus SARS-CoV-2 care determină boala COVID-19.                              

2. Proiect de hotărâre aprobarea  Planului de analiză şi acoperire a  riscurilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţă , la nivelul comunei NANESTI  , judetul Vrancea, pe anul 2020               

3. Diverse  
                   Ordinea de zi este supusa aprobarii electronic si este aprobata in unanimitate de voturi. 
                    Documentele sedintei, respectiv procesul verbal al sedintei anterioare , informarea 
primarului cu privire la gestionarea situatie generate de noul CORONAVIRUS , cat si proiectul de 
hotarâre privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de 
urgenta , la nivelul comunei Nanesti, judetul Vrancea pentru anul 2020 insotit fiind de raportul 
comisiei de specialitate dat pe marginea proiectului de hotarare au fost transmise tuturor 
consilierilor locali. 
                  Pana la momentul sedintei au fost depuse in format fizic,  voturile tuturor consilierilor 
locali , dar si raportul intocmit pe marginea proiectului de hotarare de catre consilierii locali.  
                Procesul verbal al sedintei anterioare si  proiectul de hotarare privind aprobarea Planului 
de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta , la nivelul comunei Nanesti, 
judetul Vrancea pentru anul au fost aprobate in unanimitate de voturi . 
                Deoarece pe ordinea de zi nu mai sunt puncte de discutat , domnul consilier Negrea 
Marian ,multumește de participare tuturor consilierilor locali și declară ședința închisă. 
 
 
 

    Presedinte de sedinta ,                                                     Secretar general UAT  
       Negrea Marian                                                                  Dumitrache Rafira 

 

     

 

           
 


