
            ROMANIA  
        JUDETUL BUZAU  
      COMUNA ZARNESTI 
     
             
                                  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 ordinara a consiliului locala din 21.12.2017 care va avea loc in 

sala de sedinte a Primariei Zarnesti, jud. Buzau, vor fi dezbatute 

urmatoarele proiecte de hotarare cu caracter normativ 

Alegerea presedintelui de sedinta perioada dec-2017-ian.2018 

Aprobarea Planului  de gestionare a cainilor fara stapan in com. Zarnesti, jud. 

Buzau  

Aprobarea Planului  de paza al com Zarnesti, jud. Buzau   

Stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul com. Zarnesti, jud. Buzau pentru 

anul 2018 

Modificarea si completarea H C L 14/2012 privind Regulamentul de Organizare si 

functionare al Serv.Public.Com.Evidenta Persoanelor com. Zarnesti  

  Alte probleme ale activitatii curente 

  Publicam astazi 11.12.2017 pe site-ul primariei  la sectiunea Consiliul 

local – Anunturi, si afisam la avizier procesul-verbal de afisare nr. 

5727/2017            

    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 21.12.2017. 

Sugestiile si propunerile dvs. vor fi prezentate in cadrul sedintei 

Consiliului local Zarnesti din 31.10.2017. 

                                       Primar, 



 

 
             ROMANIA  

        JUDETUL BUZAU  
      COMUNA ZARNESTI 

     
 
             

                                           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 ordinara a consiliului local din 30.01.2018 care va avea loc in 

sala de sedinte a Primariei Zarnesti, jud. Buzau, vor fi dezbatute 

urmatoarele proiecte de hotarare cu caracter normativ 

1. Proiect de hotarare  privind stabilirea salariilor de baza pentru  
functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate 

propriu al Primarului comunei Zarnesti, jud. Buzau – familia 
ocupationala- “Administratie” si Serviciului Public Comunitar Local 
Evidenta Persoanelor Zarnesti  

   2. Proiect de hotarare privind insusirea Rapoartelor anuale de evaluare 
a aplicarii Legii 544/2001 privind liberal acces la informatii de interes 

public si a Legii 52/2003 privind transparenta decizionala pentru anul 
2017 la nivelul autoritatilor administratiei publice locale ale com. 
Zarnesti  

   3. Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei anuale de achizitii 
publice a com. Zarnesti pentru anul 2018. 
   4. Proiect de hotarare privind practicarea pretului la apa stabilit de A N 

R S C prin Avizul nr. 119.937/2013 pana la obtinerea Avizului de catre 
noul operador economic S C SISTEM CONSLOC 2012 SRL. 

 
  Publicam astazi 19.01.2018 pe site-ul primariei  la sectiunea Consiliul 

local – Anunturi, si afisam la avizier procesul-verbal de afisare 

nr.328/2018            

    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 30.01.2018. 

Sugestiile si propunerile dvs. vor fi prezentate in cadrul sedintei 

Consiliului local Zarnesti din 30.01.2018 

                                       Primar, 

 

 
 
 


