
CONSILIUL LOCAL NĂNEȘTI 
 

PROCES-VERBAL 

 
                           Încheiat astăzi  24 septembrie  2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Nănești, 
convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 113 / 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 . 
                       Se dă citire ordinei de zi a sedinței ordinare și este supusă aprobării consilierilor locali. 
Este aprobată 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 instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de anulare a 

accesoriilor aferente obligatiilor restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de 
catre contribuabilii de pe raza administrativ teritoriala a comunei Nanesti, judetul Vrancea                           

3. Diverse 
                         Domnul presedinte de sedinta Anghel Gabriel 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. 
              Are cuvantul doamna primar care informeaza consilierii locali despre faptul ca ne-a fost atribuita 
suma de 250 mii lei din rezerva  de la dispozitia guvernului. 
Aceste sume au fost distribuite pe conturile Primariei Nanesti si se vor folosi pentru plata facturilor la 
ultilitatile pana la sfarsitul anului , pentru achizitionarea lemnelor de foc pentru sezonul rece, cateva 
obiecte de inventar resoectiv bancute pentru curtea Scolii Gimnaziale Nanesti si o statie de autobuz pe 
ruta Galati, pentru cheltuieli material. 
              De asemenea se va suplimenta suma la obiectivul de investitii Modernizarea iluminatului public  
in comuna Nanesti, judetul Vrancea. 
                 Se supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat cu un număr de 11 voturi ”pentru” din 
totalul de 11. . 
                         Punctul 2 al ordinii de zi : 

2. Proiect de hotărâre privind instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de anulare a 
accesoriilor aferente obligatiilor restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de 
catre contribuabilii de pe raza administrativ teritoriala a comunei Nanesti, judetul Vrancea          
                 Are cuvantul doamna primar care prezinta proiectul de hotarare si informeaza 

consilierii locali despre necesitatea adoptarii acestei hotarari deoarece ar putea impulsiona incasarile 
creantelor restante aflate in sold la data de 31.03.2020.                  
                       Se supune la vot proiectul de hotarare si este aprobat 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  
       Anghel Gabriel                                                                 Dumitrache Rafira 

     
 


