
CONSILIUL LOCAL NĂNEȘTI 
 

 
 

PROCES-VERBAL 

 
                           Încheiat astăzi  30 octombrie  2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Nănești, 
convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 126 / 2020 . 
                    La ședință participă un număr de 10 consilieri locali din totalul de 11. 
             Participă de asemenea și dl Patrașc Ionel , consilier local al cărui mandate a fost validat în data de 
27 octombrie 2020 . 
                Participă de drept doamna Balinca Nuți, primarul comunei Nănești, județul Vrancea .  

                       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 ședinței 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. 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 

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

                         Se prezintă proiectul de hotărâre înscris la nr. 1 al ordinei de zi și anume: 
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 . 
             Are cuvântul doamna secretar,  care dă citire Incheierii Judecătoriei Focșani din data de 
27 octombrie 2020 în dosarul nr. 14043/231/2020 unde se dispune validarea mandatului de 
consilier local al domnului Patrașc Ionel înscris pe lista supleanților la alegerile din data de 27 
septembrie 2020 . 

                     Este invitat domnul Pătrașc Ionel consilierul declarant supleant la alegerile din data de 27 
septembrie 2020 al carui mandat a fost validat de către Judecătoria Focșani, să depună jurământul în 
fața consilierilor locali din cadrul  Consiliului Local al comunei Nănești . După depunerea 
jurământului , acesta semnează juramântul  , este felicitat și invitat să participe alături de ceilalți 
consilieri locali la lucrările ședinței ordinare . Se constată că este completat în totalitate Consiliul 
Local Nănești, respectiv 11 consilieri locali din totalul de 11 . 
               Se dă citire punctului 2 al ordinii de zi si anume : 
2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni  

     ( octombrie, noiembrie , decembrie 2020 ). 
         Are cuvantul domnul consilier Anghel Gabriel care propune pentru următoarele trei luni 
președinte de ședință pe domnul Petrea Ionel . 
        Supusă aprobării, propunerea este aprobată în unanimitate de voturi .  
        Se dă citire punctului 3 al ordinii de zi și anume : 

3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 
Nănești, județul Vrancea.  
       Are cuvantul doamna Ciobanu Dorina care propune trei comisii de specialitate având 
următoarele componențe : 



a) Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism: 
- Pătrașc Ionel 
- Bucșă Florin-Cezarian 
- Mihai Valeriu 

b) Comisia pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, juridică și de 
disciplină 
-  Petrea Ionel  
-  Voicu Maricel 
-  Anghel Gabriel 
-  Ciobanu Dorina 
-  Buhan Aurel  

             c)  Comisia pentru activități social-culturale, culte , învățământ, sănătate și familie, protecție copii, 
tineret si sport 
                          - Ivan Cristea 
                          - Hârlău Robert-Lucian 
                          -Toma Georgeta-Geta  
                 De asemenea propune pentru comisia de numărare a voturilor pe următorii: 

- Ciobanu Dorina 
- Hârlau Robert-Lucian 
- Buhan Aurel  

               Se supun la vot propunerile pentru comisii și sunt aprobate cu un număr de 11 voturi ”pentru” 
din totalul de 11. 
               Se dă citire punctului 4 al ordinii de zi și anume: 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Nănești, județul Vrancea . 
           Pentru alegerea viceprimarului comunei , sunt solicitate propuneri din partea consilierilor 

locali. Astfel Mihai Valeriu îl propune pe domnul  Voicu Maricel, Hârlău Robert-Lucian îl propune pe 
domnul Anghel Gabriel și Ivan Cristea îl propune pe domnul Petrea Ionel . 
                Doamna secretar pregătește buletinele de vot cu propunerile efectuate, înmânează aceste 
buletine de vot consilierilor locali și informează consilierii despre procedura de votare prin vot secret . 
                        Consilierii locali voteaza prin vot secret și introduc buletinele de vot în urna pregatită . 
                                Comisia pentru numărarea voturilor compusă din  Ciobanu Dorina, Hârlău Robert-
Lucian și Buhan Aurel desfac și numară buletinele de vot . 
                              Au fost obținute următoarele rezultate : 

 Voicu Maricel – 7 voturi ”pentru” 
 Petrea Ionel – 3 voturi ”pentru” 
 Anghel Gabriel – 1 vot ”pentru” 

               Având în vedere rezultatele obținute în urma votului secret , este declarat 
viceprimar al comunei Nănești în mandatul 2020-2024 domnul Voicu Maricel . 
                   La punctul Diverse se fac discuții cu privire la calendarul ședințelor de consiliu și sunt 
informați consilierii locali ca lunar se organizează ședința ordinară  , de regulă în ultima săptămână a 
lunii sau ori de câte ori este nevoie . 
                    Documentele ședințelor vor fi transmise de către secretarul comunei tuturor consilierilor 
locali în format electronic pentru a putea fi studiate înaintea ședințelor de consiliu. Ședințele de comisii se 
vor ține înaintea ședințelor de consiliu pentru avizarea proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi .           
                  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  
                          Petrea Ionel                                                                  Dumitrache Rafira 

     

  
 


