
    ROMÂNIA 
   JUDEȚUL VRANCEA 
  CONSILIUL LOCAL NĂNEȘTI 
    Nr. 2814 din 03.08.2020 

 

MINUTA 

Ședinței ordinare a  Consiliului Local Nănești din data de 31 iulie  2020  . 

 
              *Ședința a fost convocată în baza Dispoziției nr. 77 /2020 , emisă de Primarul 

comunei Nănești, județul Vrancea . 
            * La sedință 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 :  

   
                     

1. Proiect de hotărâre privind abrobarea necesității și oportunității realizării 
obiectivului de investiții  „ Amenajare trotuare în satul Nănești, comuna Nănești, 
județul Vrancea ” 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici „ Amenajare 
trotuare în satul Nănești, comuna Nănești, județul Vrancea ” 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității obiectivului de 
investiții „Sistem de detectare , semnalizare și alarmare incendii la Scoala 
Gimnazială Nănesti și Gradinița Nănești”.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unui 
tahograf . 

5.  Proiect de hotărâre privind preluarea sumei de 377,685 mii lei ca venit la bugetul 
local , din excedentul rezultat din execuția bugetului de venituri si cheltuieli a 
activităților finanțate integral din venituri proprii. 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Notei de fundamentare în vederea elaborării 
STRATEGIEI  DE DEZVOLTARE ECONOMICO- SOCIALĂ DURABILĂ 
PENTRU PERIOADA 2021 – 2027 A COMUNEI NANESTI , JUDEȚUL 
VRANCEA . 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Nănești , 
județul Vrancea . 

9. Diverse 
 

                   Are cuvântul doamna primar Balinca Nuți care informează consilierii locali 
despre necesitatea retragerii proiectului de hotărâre privind preluarea sumei de 377, 
685 mii lei și propune înlocuirea in  ordinea de zi cu proiectul de hotărâre privind 



preluarea sumei de 245 mii lei din execedentul rezultat din execuția bugetului de 
venituri și cheltuieli a al anului 2019 , motivat de faptul ca s-a strecurat o greșeala în 
calculul sumei totale de preluat . Informează consilierii locali ca proiectul de hotărâre 
îndeplinește condițiile legale pentru a fi suspus aprobării. 
              Domnul președinte de ședință supune la vot propunerea doamnei primar. Este 
aprobată în unanimitate de voturi.  

                    Ordinea de zi actualizată este  următoarea : 
1. Proiect de hotărâre privind abrobarea necesității și oportunității realizării 

obiectivului de investiții  „ Amenajare trotuare în satul Nănești, comuna Nănești, 
județul Vrancea ” 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici „ Amenajare 
trotuare în satul Nănești, comuna Nănești, județul Vrancea ” 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității obiectivului de 
investiții „Sistem de detectare , semnalizare și alarmare incendii la Scoala 
Gimnazială Nănesti și Gradinița Nănești”.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unui 
tahograf . 

5.  Proiect de hotărâre privind preluarea sumei de 245 mii lei ca venit la bugetul local , 
din excedentul rezultat din execuția bugetului de venituri si cheltuieli a activităților 
finanțate integral din venituri proprii. 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Notei de fundamentare în vederea elaborării 
STRATEGIEI  DE DEZVOLTARE ECONOMICO- SOCIALĂ DURABILĂ 
PENTRU PERIOADA 2021 – 2027 A COMUNEI NANESTI , JUDEȚUL 
VRANCEA . 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Nănești , 
județul Vrancea . 

9. Diverse 
                   Ordinea de zi actualizată este supusă aprobării și este aprobată cu un număr de 
11 voturi “pentru “ din totalul de 11. 
                    Toate  proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi actualizata a ședinței din 
data de 31 iulie 2020, au fost aprobate cu un număr de 11 voturi „pentru” din totalul de 11 . 
 
 

                                                    Intocmit, 
                                           Secretar general UAT  
                                             Dumitrache Rafira 

 


