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                           Încheiat astăzi  30 iunie  2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Nănești, 
convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 58 / 2020 . 
                    La ședință participă un număr de 11 consilieri locali din totalul de 11. 

                       Este supus aprobării procesul verbal al ședinței anterioare și este aprobat cu un 
număr de 11 voturi “pentru din totalul de 11 . 

 
                    Ordinea de zi este  următoarea : 

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

2. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului administratorului drumurilor comunale 
Nănești, necesar la eliberarea autorizațiilor privind racordarea/branșarea la rețelele 
tehnico-edilitare. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității si oportunității delegării gestiunii 
Serviciului de Iluminat public din comuna Nănești, județul Vrancea . 

4. Diverse 
                   Ordinea de zi este supusă aprobării și este aprobată cu un număr de 11 voturi “pentru “ 
din totalul de 11. 
                  Are cuvântul domnul președinte de ședință  care prezintă proiectul de hotărâre înscris la 
nr. 1 al ordinii de zi și anume: 

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

                  Informează consilierii locali despre faptul ca în data de 17.06.2020 a fost virată suma de 
33.630 lei prin intermediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea pentru lucrările 
de cadastru sistematic executate . Acestea trebuie evidențiate la partea de venituri și cheltuieli a 
bugetului local pentru a se putea efectua plata serviciilor executate. 
                   Supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2020 . Acesta este aprobat cu un număr de 11 voturi „ pentru „ din totalul de 11. 
                  Domnul președinte de ședință dă citire punctului 2 al ordinii de zi și anume : 

2. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului administratorului drumurilor comunale 
Nănești, necesar la eliberarea autorizațiilor privind racordarea/branșarea la rețelele 
tehnico-edilitare. 

                  Are cuvântul doamna secretar care informează consilierii locali despre modificarea Legii 
nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții la începutul anului 2020. 
               Astfel , pentru emiterea autorizațiilor de branșamente la rețelele tehnico-edilitare este 
necesar un acord al administratorului drumului unde se solicita aviz. Drumurile comunale Nănești 
fac parte din domeniul public al comunei Nanesti și pentru acest lucru trebuie împuternicit 
primarul comunei să emită și să semneze acest acord . S-a intocmit un model de aviz care să 
îndeplinească condițiile legale , model care face parte din proiectul de hotărâre.  



                  Domnul președinte de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre privind emiterea 
acordului administratorului drumunale Nănești, necesar pentru eliberarea autorizațiilor privind 
racordurile/branșarea la rețelele tehnico-edilitare. Proiectul de hotarare este aprobat in unanimitate 
de voturi. 
                     Punctul 3 al ordinii de zi pus in discuție este : 

3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității delegării gestiunii 
Serviciului de Iluminat public din comuna Nănești, județul Vrancea . 

               Domnul președinte de sedință prezintă solicitarea ANRSC de intrare în legalitate cu 
Serviciul de iluminat public de pe raza comunei Nănești. 
                Examinand organigrama Primariei Nănești, reiese faptul că la aceasta dată nu există 
posibilitatea înființării unui astfel de serviciu cu personalitate juridică. Astfel, pentru organizarea 
serviciului de iluminat public fie prin gestiune directă , fie prin gestiune delegată , sunt necesare 
amumite documente fără de care nu se poate realiza aceasta prevedere legală. Este vorba de 
regulamente , caiete de sarcini, etc. Iluminatul public a fost modenizat la începutul anului 2020,iar 
în contractul inițial este prevazută și mentenanța pe o perioada de 3 ani.  Se propune adoptarea unei 
hotărâri privind necesitatea și oportunitatea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din 
comuna Nănești, pentru a se putea întocmi toată documentația necesară delegării gestiunii și 
organizarea concesiunii serviciului. 
                      Se fac discuții pe marginea proiectului de hotărîre . Domnul Constantinescu Ionut se 
informează cu privire la o viitoare taxă ce va fi în sarcina cetățenilor , în situația delegării gestiunii.  
               Domnul președinte de ședință îi răspunde că la momentul de față e prematur să ne gândim 
la vreo taxă , deoarece nici nu am demarat vreo procedură . 
                 Supune aprobării consilierilor locali, proiectul de hotărâre, proiect ce este aprobat în 
unanimitate de voturi. 
                La punctul diverse , domnul Petrea Ionel aduce în discuție faptul că la Calienii-Vechi nu a 
fost înca instalat hidrantul necesar ISU. Roagă salariații Primăriei să se ocupe de această problemă 
și să monteze hidrantul necesar desfășurării activității SVSU. 
                Deoarece pe ordinea de zi nu mai sunt puncte de discutat , domnul președinte de ședință 
Voicu Maricel ,multumește de participare tuturor consilierilor locali și declară ședința închisă. 
 
 
 
 

    Președinte de sedință ,                                                     Secretar general UAT  
       Voicu Maricel                                                                  Dumitrache Rafira 

 

     

       

 

    
 


