ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Privind reteaua scolara de invatamant preuniversitar la nivelul
comunei Zarnesti, jud. Buzau, pentru anul scolar 2018-2019
Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului inreg. sub nr. 5538/2017;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei
com. Zarnesti inreg. sub nr.5539/2017
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- adresa nr. 16904/15.12.2017 a Inspectoratului Scolar Judetean
Buzau, inreg. sub nr.5819/21.12.2017 la Primaria Zarnesti de
transmitere a “Avizului Conform”;
- adresa nr. 2129/27.11.2017 a Scolii Gimnaziale”C-tin Popescu”
Fundeni prin care comunica reteaua scolara pentru anul scolar
2018-2019;;
- prevederile art. 19 alin(4) , art. 61 alin(2), art 95 lit.”j” din
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, modificata si completata;
In temeiul prevederilor art. 45(1), art 115 (1) lit b) din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba reteaua scolara de invatamant preuniversitar la
nivelul comunei Zarnesti, jud. Buzau pentru anul scolar 2018 – 2019
dupa cum urmeaza:

Unitate cu personalitate juridica:
SCOALA GIMNAZIALA“Constantin Popescu”Sat.Fundeni, comuna
Zarnesti (PRI GIM)
Unitati arondate:
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL Nr.1 sat FUNDENI comuna
ZARNESTI
(PRE)
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL comuna ZaRNESTI

(PRE)

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VADU-SORESTI

(PRE)

Presedinte de sedinta,
Consilier,
Nr.
Zarnesti
Contrasemneaza,
Secretar,
Baltateanu Argentina

“Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Zarnesti, in
sedinta din 21.12.2017, cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) din Legea nr.
215/2001, a administratiei publice locale, rep., cu un numar de ____voturi
pentru, _____abtinere si ____voturi impotriva, din totalul de _____consilieri in
functie si ______consilieri prezenti la sedinta”

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

Privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul
administrativ al comunei Zarnesti, jud. Buzau
Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului, inreg. sub nr.5531/2017
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei com. Zarnesti
inreg. sub nr. 5532/2017;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- prevederile art.6, alin.1, alin.2 si art. 9, alin.9 din OUG nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru
modificarea si completarea Legii Fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile
ulterioare;
- prevederile art. 8 si art. 9 din Normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
Fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile ulterioare, aprobate prin H G nr.
1064/2013;
- prevederile H.G. nr. 78/2015 privind modificarea si completarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor peramente si pentru
modificarea si completarea Legii Fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin
hotararea Guvernului nr. 1064/2013;
- Decizia nr. 27/1992 privind trecerea unor terenuri in proprietatea comunelor
si oraselor in vederea constituirii islazurilor comunale emisa de Prefectura Buzau
la 07.02.1992
- prevederile art.36, alin.2, lit.”c” si alin.9 din Legea 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicata, actualizata;
Luand in considerare dispozitiile Legii 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa la elaborarea actelor normative, republicata,
cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 39(1), art.45 alin(1), art 115 (1) lit b) din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTARASTE
Art.1. (1) Se aproba Amenajamentul pastoral pentru pajistile
Permanente aflate pe teritoriul administrativ al comunei Zarnesti, conform
Anexei.

(2)Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.
(3) Amenajamentul prevazut la alin(1) reprezinta actul administrativ prin care se
gestioneaza pajistile aflate pe teritoriul comunei si este valabil pe o perioada de
10 ani
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza
Primarului comunei, prin Compartimentul Agricol din cadrul aparatului de
specialitate al primarului com. Zarnesti.
Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv, se comunica
Primarului com. Zarnesti, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se
comunica Institutiei Prefectului Buzau, in vederea exercitarii controlului cu
privire la legalitate
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Nr.
Zarnesti
Contrasemneaza,
Secretar,
Baltateanu Argentina

“Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Zarnesti, in
sedinta din 21.12.2017, cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) din Legea nr.
215/2001, a administratiei publice locale, rep., cu un numar de ____voturi
pentru, _____abtinere si ____voturi impotriva, din totalul de _____consilieri in
functie si ______consilieri prezenti la sedinta”

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local pentru
perioada decembrie 2017- februarie 2018
Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub
nr.5533/2017;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei
com. Zarnesti inreg. sub nr. 5534/2017;
In baza Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local
Zarnesti Cap.III art.19(1)
In temeiul art 35 alin(1), art.45(1), art 81alin(2) lit.a) din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTARĂŞTE:
Art.1. Se alege d-l(d-na) consilier Constantin Ion, ca presedinte de sedinta al
Consiliului local al comunei Zarnesti, pentru perioada decembrie 2017- februarie
2018.
Art.2. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va transmite
autorităţilor interesate prezenta hotărâre.
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Nr.
Zarnesti
Contrasemneaza,
Secretar,
Baltateanu Argentina

“Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Zarnesti, in sedinta din
21.12.2017, cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, rep., cu un numar de ____voturi pentru, _____abtinere si
____voturi impotriva, din totalul de _____consilieri in functie si ______consilieri prezenti la
sedinta”

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Zarnesti, jud. Buzau pe anul 2017
Consiliul local Zarnesti
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Zarnesti, jud. Buzau
inregistrata la nr. 5971/2017;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei
com. Zarnesti, inregistrat la nr. 5974/2017;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- adresa nr. 124901/2017 a Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Buzau din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor
Publice Galati primita prin e-mail, inreg. sub nr. 5706/2017 la
Primaria com. Zarnesti;
- H.C.L. nr.8/2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul
2017;
- Dispozitia Primarului nr. 404/20.12.2017 privind rectificarea
bugetului local pentru anul 2017;
- prevederile art. 19(2) din Legea 273/2006 privind finantele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
In temeiul art. 36, alin(4), lit.”a”, art.115 alin(1) lit.”b” din Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE
Art.1.(1) Se aproba
rectificarea bugetului local
al comunei
Zarnesti, jud. Buzau, pe anul 2017, conform Anexei nr 1 la prezenta.
Art.2.Primarul comunei Zarnesti va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari prin compartimentele din

cadrul aparatului de specialitate.
Art.3.Secretarul comunei va aduce la cunostinta persoanelor si
institutiilor interesate prezenta hotarare.
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Constantin Ion
Nr.
Zarnesti
Contrasemneaza,
Secretar,
Baltateanu Argentina

“Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Zarnesti, in
sedinta din 28.12.2017, cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) din Legea nr.
215/2001, a administratiei publice locale, rep., cu un numar de ____voturi
pentru, _____abtinere si ____voturi impotriva, din totalul de _____consilieri in
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