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                           Încheiat astăzi  14 mai  2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Nănești, 
convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 46 / 2020 . 
                    Având în vedere evoluția infecțiilor cu noul CORONAVIRUS SARS COV 2 pe teritoriul 
României , ședința se desfasoară  on line și 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării a două puțuri 
forate pe pașunea comunală din satul Nănești, comuna Nănești, județul Vrancea.      

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 
Nănești, pe anul 2020. 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
trimestrul I , anul 2020 . 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe următoarele trei luni 
 ( iunie, iulie , august 2020 ) 

         Diverse  
                Este supus aprobării procesul verbal al ședinței anterioare și este aprobat în 
unanimitate de voturi . 

                   Ordinea de zi este supusă aprobării și este aprobată în unanimitate de voturi. 
                   Documentele ședintei, respectiv procesul verbal al sedintei anterioare si proiectele de 
hotarâre au fost puse la dispozitia consilierilor locali în format fizic in vederea intocmirii avizelor 
comisiilor de specialitate dar si exprimarii votului individual pe fiecare proiect de hotărâre în parte. 
Până la ora desfășurării ședinței, toate documentele completate de către consilierii locali au fost 
depuse la secretarul general al UAT Nănesti . 
                Toate cele 4 proiecte de hotarâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței, au fost votate în 
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. 
 
 
 

    Președinte de sedință ,                                                     Secretar general UAT  
       Negrea Marian                                                                  Dumitrache Rafira 

 

     

          
 


