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MINUTA 

Ședinței ordinare a  Consiliului Local Nănești din data de 30 octombrie   2020  . 

 
              *Ședința a fost convocată în baza Dispoziției nr. 126 /2020 , emisă de Primarul comunei 

Nănești, județul Vrancea . 
            * La sedință participă un număr de 10 consilieri locali , din totalul de 11 .  
De asemenea participă și domnul Patrașc Ionel consilierul local al cărui mandat a fost validat în 

data de 27 octombrie 2020 . 
     Este supus aprobării procesul-verbal al ședinței anterioare și este aprobat cu un număr de 10 

voturi « pentru » din totalul de 11 . 
 
  Ordinea de zi este :      

1. Depunere jurământ consilier local declarat supleant la alegerile locale din data de 27 septembrie 
2020, al cărui mandat a fost validat de către Judecătoria Focșani . 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni  
            ( octombrie, noiembrie , decembrie 2020 ) 

3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 
Nănești, județul Vrancea.  

4. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Nănești, județul Vrancea . 
5.  Diverse 

          Ordinea de zi  este supusă aprobării și este aprobată cu un număr de 10 voturi 
“pentru “ din totalul de 11. 

Doamna secretar general al UAT Nănești  dă citire Ordinului Prefectului județul Vrancea nr. 
425/2020 în care se constată îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului Local Nănești , județul 
Vrancea. 

          Domnul Patrașc Ionel , consilier al cărui mandat a fost vadidat de către Judecătoria 
Focșani în data de 27 octombrie 2020, depune jurământul în fața consilierilor locali și astfel se 
completează Consiliul Local Nănești , fiind compus dintr-un număr de 11 consilieri locali așa cum este 
prevăzut în Ordinul Prefectului județul Vrancea nr. 255/14.07.2020, respectiv 11 . 
                    Toate  proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței din data de 30 octombrie 2020  
au fost aprobate cu un număr de 11 voturi „pentru” din totalul de 11 . 
 
 

                                                       Intocmit, 
                                           Secretar general UAT  
                                             Dumitrache Rafira 


