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                                  A N U N T  P U B L I C  
 
 
     In conformitate cu dispozitiile art. 7 din legea nr. 52/2003 

privind transparenta decizionala in administratia publica si 

ale art. 71 din Regulamentul de organizare si functionare a 

Consiliului Local al com. Zarnesti, in calitate de primar, aduc 

la cunostinta publica  si va supunem dezbaterii publice a 

proiectelor de hotarare privind aprobarea indicatorilor de 

performanta pentru: 

   Serviciul Public de alimentare cu apa al comunei  

   Serviciul comunitar de salubrizare Zarnesti  

   Proiectul de hotarare va forma obiectul dezbaterii si 

aprobarii in sedinta Consiliului local al com. Zarnesti din         

. 

    Persoanele fizice si juridice interesate, pot consulta 

Proiectul de hotarare la avizierul principal al primariei si pe 

site-ul oficial. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la 

proiectul de hotarare sus-mentionat, pot fi depuse la sediul 

Primariei pana cel tarziu 20.09.2017. 

                                       Primar, 
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                                  A N U N T  P U B L I C  
 
 
     In conformitate cu dispozitiile art. 6 din legea nr. 52/2003 

privind transparenta decizionala in administratia publica 

aducem  la cunostinta publica  si va supunem dezbaterii 

publice urmatoarele proiecte de act normativ ce urmeaza a fi 

suspuse aprobarii consiliului local zarnesti in sedinta 

extraordinara din 31.10.2017  care va avea loc in sala de 

sedinte a Primariei Zarnesti, jud. Buzau      

   Proiect de hotarare privind modificarea si completarea 

actului constitutiv al S CSISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 

SRL. 

  Alte probleme ale activitatii curente 

  Publicam astazi 23.10.2017 pe site-ul primariei  la sectiunea 

Consiliul local – proiecte de hotarari si afisam la avizier 

procesul-verbal de afisare nr. 4818/23.10.2017             

    Cei interesati pot transmite pe adresa de e-mail sau in scris 

la Registratura primariei, propuneri, sugestii cu valoare de 

recomandare, privind continutul actelor normative pana la 

data de 30.10.2017. Sugestiile si propunerile dvs. vor fi 



prezentate in cadrul sedintei Consiliului local Zarnesti din 

31.10.2017. 

                                       Primar, 

 


