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                           Încheiat astăzi  31 iulie  2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Nănești, 
convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 77 / 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 . 
                 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. 



                  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 abrobarea necesitatii si oportunitatii realizarii obiectivului de 
investitii  „ Amenajare trotuare în satul Nanesti, comuna Nanesti, judetul Vrancea ” 

    Are cuvantul doamna primar care informează consilierii locali despre necesitatea și 
oportunitatea realizării trotuarului în zona de la intrarea în localitatea Nănești , pe partea stânga și 
până la baltă , deoarece în viitorul apropiat vor începe lucrările la canalizare , traficul pietonal pe 
acest tronson de drum se desfasoară în prezent pe marginea DN 23 și  dacă vor începe lucrările 
traficul pe DN 23 va avea restricții, vor fi utilaje care vor lucra și este nevoie de siguranță a 
pietonilor din zona respective .  

            Domnul președinte de sedință supune la vot proiectul de hotărâre , proiect care este 
aprobat cu un număr de 11 voturi ”pentru” din totalul de 11 . 

Punctul 2 al ordinii de zi este: 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici „ Amenajare 

trotuare în satul Nănești, comuna Nănești, județul Vrancea ”. 
                  Are cuvântul doamna primar care prezintă indicatorii tehnico-economici întocmiți în 
baza prevederilor legale care cuprind sumele necesare pentru realizarea investiției . 
                   Domnul președinte de sedință supune aprobării proiectul de hotărâre , proiect care este 
aprobat în unanimitate de voturi . 
                Punctul 3 al ordinii de zi este : 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității obiectivului de investiții 
„Sistem de detectare , semnalizare și alarmare incendii la Școala Gimnazială Nănești și Gradinița 
Nănești”.  
             Are cuvântul doamna primar care prezintă proiectul de hotărâre și justifică necesitatea 
aprobării proiectului de hotărâre pentru siguranța elevilor de la Școala Gimnazială Nănești și 
Gradinița Nănești . Informează că lucrarea este efectuată dar că nu are prevăzute sume în buget.  
                Domnul președinte de ședință supune aprobării  proiectul de hotărâre , proiect ce este 
aprobat în unanimitate de voturi . 
                  Punctul 4 al ordinii de zi este : 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unui 
tahograf . 
                      Are cuvântul doamna primar care informează consilierii locali despre necesitatea 
achiziționării unui tahograf necesar pentru vechiul microbuz școlar, deoarece trebuie făcută revizia 
tehnică anuală și nu este acceptată fără tahograf functional . 
                       Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat cu un 
număr de 11 voturi ”pentru” din totalul de 11 . 
              Punctul 5 al ordinii de zi este : 

5. Proiect de hotărâre privind preluarea sumei de 245 mii lei ca venit la bugetul local , din 
excedentul rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli a activităților finanțate integral 
din venituri proprii . 
                  Are cuvântul  doamna primar care prezintă proiectul de hotărâre și informează 
consilierii locali că suma de 245 mii lei este necesară pentru proiectele de hotărâre aprobate 
anterior, care trebuie  finantate  pentru a putea fi realizate . 
               Domnul presedinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat în 
unanimitate  de voturi . 
              Punctul 6 al ordinii de zi este : 

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



             Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre și informează consilierii locali că sumele 
necesare pentru rectificare au fost distribuite pe capitol și subcapitole bugetare în temeiul legii. 
              Se supune la vot proiectul de hotărâre  și este aprobat în unanimitate de voturi . 
                         Punctul 7 al ordinii de zi : 

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 . 
                         Are cuvântul doamna primar care prezintă proiectul de hotărâre și informează 
consilierii locali despre faptul că este necesar să se întocmească Strategia de dezvoltare economico-
socială durabilă pentru perioada 2021-2027 a comunei Nănești , deoarece la depunerea oricărui 
proiect indiferent de sursa de finanțare, este solicitată și strategia de dezvoltare . 
                          Domnul președinte de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre și este aprobat 
cu un număr de 11 voturi ”pentru” din totalul de 11. 
                Punctul 8 al ordinii de zi este : 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Nănești , județul 
Vrancea . 
                Are cuvântul doamna primar care informează consilierii locali că este necesară aprobarea 
nomenclarurii stradale deoarece constituie baza desfășurării Recensământului general agricol și al 
populației care se apropie. Proiectul de hotărâre este intocmit în temeiul legislației în materie. 
                  Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat î 
 
n unanimitate de voturi . 
                  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 

 

     

       

 

    

 

 

 

 

 


