
CONSILIUL LOCAL NĂNEȘTI 
 

 
 

PROCES-VERBAL 

 
                           Încheiat astăzi  31 august 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Nănești, convocată 
în baza Dispoziției Primarului nr. 99 / 2020 . 
                    La ședință participă un număr de 10 consilieri locali din totalul de 11. 

                       Este supus aprobării procesul verbal al ședinței anterioare și este aprobat cu un număr 
de 10 voturi “pentru” din totalul de 11 . 
                       Se dă citire ordinei de zi a sedinței ordinare și este supusă aprobării consilierilor locali. 
Este aprobată cu un număr de 10 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 alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020  . 
3. Diverse 

      Se prezintă proiectul de hotărâre înscris la nr. 1 al ordinei de zi și anume: 
1. 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 capitole și subcapitole bugetare în temeiul legii. 
      A fost primită suma de 103 mii lei de la bugetul de stat, sume defalcate din TVA  cu destinația, 
drepturi ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare. Deoarece pe 
acest capitol sunt asigurate fonduri până la sfârsitul anului, propune distribuirea acestei sume dupa cum 
urmează: 

- 10.000 lei – reparații utilaje 
- 20.000 lei – reparații la Căminul Cultural Călienii-Vechi 
- 10.000 lei - cheltuieli materiale la Școala Gimnazială Nănești  
- 15.000 lei-cheltuieli necesare pt autorizația Securitate la incendii Școala Nănești 
- 20.000 lei –sume solicitate de Biserica Călienii-Noi 
- 28.000 lei – reparații drumuri 

                 Se supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat cu un număr de 10 voturi ”pentru” din 
totalul de 11. . 
                         Punctul 2 al ordinii de zi : 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020  . 
                          Domnul consilier Petrea Ionel propune ca președinte de ședință pentru luna septembrie 
2020 pe domnul Anghel Gabriel. 
                           Supusă la vot, propunerea domnului Petrea este aprobată cu un număr de 10 voturi 
”pentru” din totalul de 11. 
               
                  Deoarece pe ordinea de zi nu mai sunt puncte de discutat , doamna primar multumește de 
participare tuturor consilierilor locali și declară ședința închisă. 
 

    Președinte de sedință ,                                                     Secretar general UAT  
       Voicu Maricel                                                                  Dumitrache Rafira 

     

     


