ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
Proiect de hotarare

privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic
General
Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub
nr. 5390/2018 ;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei
com. Zarnesti inreg. sub nr.5418/2018;
- Ordonanta de Urgenta nr. 51/21.06.2018 pentru modificarea
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si
pentru prorogarea unor termene;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
Urbanismul, actualizata;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, actualizata;
- Hotararea Consiliului Local nr. 22/1999 de insusire a P.U.G.;
- Hotararile Consiliului Local nr. 5/2004,
nr. 8/2016 de
prelungire
a P.U.G;
- Proiectul Tehnic Nr. 1200/3077 al S.C. PROIECT BUZAU
S. A. privind Reactualizare Plan Urbanistic General com. Zarnesti,
jud. Buzau ;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de
tehnica legislativa cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.45alin (1),art. 115 alin(1), lit.”b”,din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTARĂŞTE:

Art.1. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic General
insusit de Consiliul Local prin Hotararea 22/1999 se prelungeste
pana la 31.12.2023
Art.2. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va
transmite autorităţilor interesate prezenta hotărâre.
Initiator,
Primar,
Lazar Alexandru
Avizat,
Secretar
Baltateanu Argentina

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General

Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub
nr.5390/2018 ;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei
com. Zarnesti inreg. sub nr.5418/2018 ;
- Ordonanta de Urgenta nr. 51/21.06.2018 pentru modificarea
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si
pentru prorogarea unor termene;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
Urbanismul, actualizata;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, actualizata;
- Hotararea Consiliului Local nr. 22/1999 de insusire a P.U.G.;
- Hotararile Consiliului Local nr. 5/2004,
nr. 8/2016 de
prelungire
a P.U.G;
- Proiectul Tehnic Nr. 1200/3077 al S.C. PROIECT BUZAU S. A.
privind Reactualizare Plan Urbanistic General com. Zarnesti, jud.
Buzau ;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de
tehnica legislativa cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45alin (1),art. 115 alin(1), lit.”b”,din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTARĂŞTE:
Art.1. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic General
insusit de Consiliul Local prin Hotararea 22/1999 se prelungeste
pana la 31.12.2023
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 com. Zarnesti in sedinta din31.01.2019
cu respectarea prevederilor art. 45 alin(1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice
locale, republicata, actualizata, cu un nr. de ______voturi pentru_____abtineri si _____voturi
impotriva, din totalul de 15 consilieri in functie si _____consilieri prezenti la sedinta”.

ROMANIA
COMUNA ZARNESTI
JUDETUL BUZAU
PRIMAR
Nr. 5390/03.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului
Urbanistic General al com. Zarnesti si a Regulamentului local de urbanism
In conformitate cu prevederile art. 46 din legea nr. 350/2001, privind
amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile
ulterioare are atat caracter director si strategie, cat si caracter de reglementare
si reprezinta principalul intrument de planificare operationala, constituind
baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare. Fiecare
unitate administrativ teritoriala are obligatia sa intocmeasca si sa aprobe
Planul urbanistic si regulamentul local de urbanism, urmand sa il actualizeze
periodic la 10 ani.
Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic General al com. Zarnesti,
aprobat prin H.C.L. nr. 22/1999, a fost prelungit, dupa cum urmeaza:
- Prin Hotararea Consiliului Local nr. 5/2004, a fost prelungit pana la
31.12.2015;
- Prin H.C.L. nr.8/2016, a fost prelungit pana la 31.12.2018;
La momentul de fata, S.C.Cornel&Cornel TOPOEXIM SRL Bucuresti
realizeaza ridicarea topografica pentru lucrarea de P.U.G.
vand in vedere prevederile art. I si art. II din OUG nr. 51/2008 privind
modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si
pentru prorogarea unor termene, conform art. 36 alin2, lit.”c” din Legea nr.
215/2001 a administratiei pulblice locale, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, propun spre aprobare prelungirea valabilitatii Planului
Urgenistic General al com. Zarnesti si a Regulamentului Local de Urbansim,
pana la intrararea in vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai
tarziu de data de 31.12.2023.
Primar,
Lazar Alexandru

ROMANIA
COMUNA ZARNESTI
JUDETUL BUZAU
Compartiment juridic, resurse-umane
achizitii publice
Nr.5395/03.12.2018
RAPORT
La proiectul de hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului
Urbanistic General al com. Zarnesti si a Regulamentului local
de urbanism
Avand in vedereca, in prezent, autoritatile administratiilor publice locale se
confrunta cu dificultati in activitatile de amenajare a teritoriului si de
urbanism, respectiv in actualizarea documentatiilor de urbanism de interes
general, tinand cont de faptul ca nefinalizarea actualizarii, pana la sfarsitul
anului 2018 a planurilor urbanistice generale intocmite si aprobate inainte de
anul 2003 va conduce la intarzieri sau blocaje in doemniul autorizarii
executarii lucrarilor de constructii pentru investitii publice si private, fiind
necesare analizarea si reglementarea teritoriului pe baza de planuri urbanistice
zonale pentru aproape toate titpurile de investitii, ceea ce va prelungi
semnificativ durata de realizare a unor investitii, generand inclusiv riscul de
pierdere a finantarii, itrucat lipsa predictibilitatii cu privire la finantarea
actualizarii sau elaborarii planurilor urbanistice generale in conduitiile legii
conduce la dificultati ale autoritatilor administratiei publice locale de a elabora
sau finaliza documentatiile prevazute de lege pentru planificarea dezvoltarii,
rezultad astfel utilizarea in continuare a unor planuri urbanistice generale care
nu mai corespund din punct de vedere tehnic si juridic realitatii actuale, ceeea
ce genereaza riscuri cu privire la securitatea juridica a investitiilor, intrucat
datorita termenului impus prin Legea nr. 303/2015 pentru modificarea art. 46
din legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum
si din cauza lipsei resurselor financiare necesare, numeroase unitati
administrativ-teritoriale se vor afla in imposibilitatea legala de a mai avea
planuri urbanistice generale in vigoare dupa data de 31.12.2018, data de la
care nu se mai poate prelungi valabilitateaplanurilor urbanistice benerale
elaborate si aprobate anerior anului 2003.
Intrucat aceste aspecte vor genera riscul ca un numar important de unitati
administrativ-teritoriale sa nu isi mai poata exercita atributiile prevazute de
lege in domeniul urbanismului si autorizarii constructiilor, generandu-se un
blocaj important in implementarea investitiilor private si publice, cu consecinte
negative in solutionarea problemelor curente ale colectivitatilor locale, aparitia
unor disfunctionalitati in activitatea administratiei publice locale, avand in
vedere ca, in conditiile unei dinamici de dezvoltare la nivel national, sustinuta

atat de mediul privat, cat si de necesitatea utilizarii fondurilor europene ce
accelereaza investitiile, planificarea urbana si teritoriala devine din ce in ce mai
importanta, dezvoltarea presupunand luarea a tot mai multor decizii care
trebuie corect fundamentate, coordonate si corelate, inclusiv in plan fizic si
spatioal, iar predictibilitatea reglementarilor este un factor esential pentru
securitatea juridica a investitiilor.
Evaluand riscurile ce pot aparea prin nesolutionarea in regim de urgenta a
aspectelor prezentate in raport cu dezvoltarea corecta a teritoriului national, cu
lipsa competentelor la nivelul administratiilor publice locale in elaborarea
documentelor prevazute de lege pentru planificarea dezvoltarii si eliberarea
autorizatiilor de construire/desfiintare, datorita lipsei personalului calificat, in
considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul pubic general si
constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi
amanata.
In conformitate cu prev. art. 46 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea
teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare are atat
caracter director si strategic, cat si caracter de reglementare si reprezinta
principalul instrument de planificare operationala, constituind baza legala
pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate
administrativ teritoriala are obligatia sa intocmeasca si sa aprobe Planul
urbanistic si Regulamentul local de urbanism, urmand sa il actualizeze
periodic la 10 ani.
Termenul de valabilitate al P.U.G. al com. Zarnesti, aprobat prin H.C.L. nr.
16/2000 a fost prelungit, dupa cum urmeaza:
- Prin H.C.L. nr. 5/2004, a fost prelungit pana la 31.12.2015;
- Prin H.C.L. nr.8/2016, a fost prelungit pana la 31.12.2018;
Din documentele pe care le detinem in cadrul institutiei noastre, a reiesit
faptul ca in anul 2008 au fost demarate procedurile in vederea elaborarii
P.U.G. si a Regulamentului local de urbanism aferent. In acest sens, s-a
incheiat un contract de prestari servicii cu S C PROIECT BUZAU S A.
Procedura nu a fost incheiata, intrucat, din lipsa de fonduri institutia noastra
nu a putut plati avizele necesare finalizarii .
Aratam de asemenea faptul ca la momentul actual, S.C.Cornel&Cornel
TOPOEXIM SRL Bucuresti realizeaza ridicarea topografica pentru lucrarea de
P.U.G.
Din aceaste considerente, propunem prelungirea valabilitatii P.U.G. si R.L.U.,
al com. Zarnest.
Intocmit,
Inspector,
Grosu George

Comisia pentru amenajarea
mediului si turism

AVIZ

teritoriului,

urbanism,

protectia

F A V O R A B I L Nr.

La proiectul de hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic
General al com. Zarnesti si a Regulamentului local de Urbanism

Comisia juridica, apararea ordinii publice, de disciplina,pentru
invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport,
activitati
social-culturale si culte in conformitate cu prevederile art. 44 alin(1)
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intrunita in
sedinta de lucru este de acod cu propunerea facuta de primarul
comunei.
Avizeaza favorabil cu majoritate de voturi proiectul de hotarare si
propune consiliului local intrunit in sedinta de lucru, adoptarea
acestuia in forma propusa.
PRESEDINTE COMISIE,
Stroe Costica

MEMBRI,
Cristea Valerica
Musat Florinel
Anghelescu Valeriu
Constantin Ion

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei zarnesti, jud.
Buzau, pentru anul 2019
Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau
Avand in vedere:
- expunerea demotive a primarului comunei Zarnesti, inreg. la nr.402/2019,
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei com.
Zarnesti, inregistrat la nr. 415/2019 ;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
-prevederile Titlului IX din Legea 227/2015 privind Codul fiscal actualizata;
- prevederile H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata;
- prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
-prevederile H.G. nr.159/2016 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016;
- prevederile Legii nr. 112/27.05.2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.41/2015
pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru
reglementarea unor masuri bugetare;
- prevederile art.5 alin(1), lit.a) si alin(2), art.16, alin(2), art.20, alin(1), lit.b,
art.27, art.30 din Legea nr.273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- prevederile art. 6 alin(9) din Legea 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36 alin(2), lit.”b” raportat la lin(4) lit.”c” si ale art. 45(2),
lit.”c”, din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HO TARASTE
Art.1. Se aproba indexarea cu rata inflatiei de 1,34% a sumelor aferente
impozitelor si taxelor locale stabilite la nivelul comunei Zarnesti, jud. Buzau
pentru anul 2019, conform Anexei nr.1.
Art.2. Pentru anul 2019 se aproba acordarea facilitatilor fiscale prevazute de
art. 456, art. 464, art. 476, din Legea nr. 227/2005 privind Codul Fiscal,
potrivit Anexei nr.2.
Art.3Se aproba criteriile de incadrare a cladirilor si terenurilor in categoria
neingrijte potrivit Anexei nr. 3
Art.4. Se stabilesc chiriile pentru spatiile si terenurile din domeniul public si privat
al comunei Zarnesti, valabile in anul 2019, conform Anexei nr. 4, care fac parte
integranta din rezenta hotarare.
Art.6 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale,
inclusiv Hotararile Consiliului local Zarnesti, prin care s-au instituit/ stabilit impozite
si taxe locale pe o perioada de 5 ani, anteriori anului fiscal curent este prevazut in
Anexa nr. 5.
Art.7. Anexele 1,2,3,4,5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.8.Secretarul comunei va aduce la cunostinta persoanelor si institutiilor
interesate prezenta hotarare.
Presedinte de sedinta
Consilier,
Nr.
Zarnesti
Contrasemneaza,
Secretar,
Baltateanu Argentina
Aceasta
hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Zarnesti, in sedinta
din31.01.2019, 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 14 consilieri in functie si ___consilieri prezenti la sedinta”

ROMANIA

proiect de hotarare

JUDETUL BUZAU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Zarnesti, jud.
Buzau, pentru anul 2019
Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Zarnesti,
inregistrata la nr. 402/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2019;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul
Primariei com. Zarnesti, inregistrat la nr.415/2019 ;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
-prevederile Titlului IX din Legea 227/2015 privind Codul fiscal actualizat;
- rata inflatiei preluata comunicata pe site-ul oficial al M.F.P. si M.D.R.A.P.
- prevederile H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata;
- prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.5 alin(1), lit.a) si alin(2), art.16, alin(2), art.20, alin(1), lit.b,
art.27, art.30 si art.76´1, alin(2) si(3) din Legea nr.273/2006 a finantelor
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 6 alin(9) din legea 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36 alin(2), lit.”b” raportat la lin(4) lit.”c” si ale art. 45(2),
lit.”c”, din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE
Art.1. Se aproba indexarea cu rata inflatiei de 1,34% a sumelor aferente
impozitelor si taxelor locale stabilite la nivelul comunei Zarnesti, jud. Buzau
pentru anul 2019, conform Anexei nr.1.
Art.2. Pentru anul 2019 se aproba acordarea facilitatilor fiscale prevazute de
art. 456, art. 464, art. 476, din Legea nr. 227/2005 privind Codul Fiscal,
potrivit Anexei nr.2.
Art.3 Se aproba criteriile de incadrare a cladirilor si terenurilor in categoria
neingrijte potrivit Anexei nr. 3
Art.4. Se stabilesc chiriile pentru spatiile si terenurile din domeniul public si
privat al comunei Zarnesti, valabile in anul 2019, conform Anexei nr. 4, care
fac parte integranta din rezenta hotarare.
Art.5 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale,
inclusiv Hotararile Consiliului local zarnesti, prin care s-au instituit/ stabilit
impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani, anteriori anului fiscal curent este
prevazut in Anexa nr. 5.
Art.6. Anexele 1,2,3,4,5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.7.Secretarul comunei va aduce la cunostinta persoanelor si institutiilor
interesate prezenta hotarare.
Initiator,
Primar,
Lazar Alexandru

Avizat,

Secretar,
Baltateanu Argentina

ROMANIA
COMUNA ZARNESTI
JUDETUL BUZAU
PRIMAR
Nr. 402/22.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2019
Primarul com. Zarnesti, jud. Buzau,
Avand in vedere raportul comp. de specialitate, prin care se motiveaza
necesitatea aprobarii proiectului de hotarare privind impozitele si taxele locale
pentru anul 2019, cat si fundamentarea acestora, in baza ultimelor prevederi
legale, respectiv Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura
fiscala, modificat si completat, ulterior, Normele de aplicare a Codului fiscal
aprobate prin H.G. nr.1/2016, modificate si completate,
tinand seama de necesitatile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului
local pentru anul 2018, in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice
locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta
parte, pe fondul diminuarii accentuate a gradului de suportabilitate a
contribuabililor, in ceea ce priveste obligatiile fiscale, structura si cotele
impozitelor si a altor contributii aplicate pe raza comunei noastre, pentru anul
fiscal 2019, sa fie stabilite in conformitate cu prevederile legale si la nivelul
anului 2019, fara a se aplica majorarile care sunt de competenta Consiliului
Local.
Rata inflatiei, comunicata pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice este de 1,3%, iar pe site-ul Ministerului Finantelor
Publice este de 1,34%, cu precizarea “pentru indexarea impozitelor si taxelor
locale aferente anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata inflatiei de 1,34%.
Avand in vedere prevederile legale mentionate mai sus, propun Consiliului
Local al com. Zarnesti, spre aprobare, prezentul proiect de hotarare.
Primar,
Lazar Alexandru

ROMANIA
COMUNA ZARNESTI
JUDETUL BUZAU
Compartiment economico-financiar
Nr.415/22.01.2019

RAPORT
La proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2019
Impozitele si taxele locale, reglementate de Titlul IX din Legea nr. 227/2005
privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie
venituri proprii ale bugetelor unitatilor administrativ teritoriale si au ca surse:
impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de
transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, taxa
pentru folosirea mijloacelor de reclama su publicitate, impozitul pe spectacole,
taxe speciale, alte taxe locale, taxele judiciare de timbru si taxele extrajudiciare
de timbru.
Art.491(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, precizeaza ca in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe
locale, care consta intr-o suma in lei, sau care este stabilita pe baza unei
anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, de catre consiliile
locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe
site-urile oficiale ale M.F.P. si M.D.R.A.P.F.E.
Intrucat cuantumul taxelor speciale si ale altor taxe locale nu sunt stabilite
prin Codul fiscal, cu exceptia taxei pentru ideplinirea procedurii de divort, pe
cale administrativa si a txei pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, nu intra sub incidenta indexarii,
urmand ca acestea sa fie aprobate, in conditiile art. 489(1) si(2) din legea nr.
227/2015, actualizata.
In ceea ce priveste taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru
prevazute de lege, nivelurile acestora se ajusteaza si se actualizeaza pentru a
reflecta rata inflatiei in conformitate cu normele elaborate in comun de M.F.P.
si M.D.R.A.P. potrivit art. 494(11) din legea nr. 227/2015, actualizata,
respectiv prin Hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor
Publice si Ministerului Justitiei, potrivit art. 50(1) din O.U.G. nr.80/2013
privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare.
Precizam ca nivelurile impozitelor de mijloacele de transport cu masa totala
autorizata
egala
sau
mai
mare
de
12
tone/combinatiile
de
autovehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) au fost actualizate

prin O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015
, si au fost insusite prin Hotararea Consiliului Local nr.32/21.12.2017
Acestea se actualizeaza anual, prin transpunerea Directivei 1999/62/CE de
aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor
infrastructuri, prin actualizarea impozitului pentru vehiculele de transport
marfa cu masa autorizata egala sau mai mare de 12 tone, conform ratei de
schimb a monedei euro(1 euro=4,5878lei), astfel cum a fost publicata in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2 octombrie 2017.
Intra sub incidenta indexarii si amenzile care constituie venit la bugetul
local, prevazut la art. 493(3) di(4) din legea 227/2015 actualizata.
De asemenea, reamintim caindexarea impozitelor si taxelor locale cu rata
inflatiei este o obligatie legala a autoritatii deliberative.
Fata de cele mentionate, inaintam spre aprobare proiectul de hotarare
alaturat .
Intocmit,
Dragomir Adriana

CONSILIUL LOCAL ZARNESTI
Comisia juridica, apararea ordinii publice, de disciplina, pentru invatamant, sanatate
si familie, protectie copii, tineret si sport, activitati social-culturale si culte

AVIZ
F A V O R A B I L Nr.
la proiectul de hotărâre privind însusirea Rapoartelor anuale de evaluare a
aplicării Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatii de interes public
si a Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala pentru anul 2018, la
nivelul autoritatilor administratiei publice locale ale Comunei Zarnesti

Comisia juridica, apararea ordinii publice, de disciplina,pentru invatamant, sanatate
si familie, protectie copii, tineret si sport, activitati
social-culturale si culte in conformitate cu prevederile art. 44 alin(1) din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, intrunita in sedinta de lucru este de acod cu propunerea
facuta de primarul comunei.
Avizeaza favorabil cu majoritate de voturi proiectul de hotarare si propune
consiliului local intrunit in sedinta de lucru, adoptarea acestuia in forma propusa.

PRESEDINTE COMISIE,
Stroe Costica

MEMBRI,
Cristea Valerica

Musat Florinel

Anghelescu Valeriu

Constantin Ion

Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, admnistrarea
domeniului public si privat al comunei, de munca si protectie sociala

AVIZ

F A V O R A B I L Nr.

la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2019

Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, admnistrarea
domeniului public si privat al comunei, de munca si protectie sociala in
conformitate cu prevederile art. 44 alin(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, intrunita in sedinta de lucru este de acod cu propunerea facuta de
primarul comunei.
Avizeaza favorabil cu majoritate de voturi proiectul de hotarare si propune
consiliului local intrunit in sedinta de lucru, adoptarea acestuia in forma
propusa.
PRESEDINTE COMISIE,
Popescu C-tin –Aurel

MEMBRI,
Vasile Dumitru
Vasile Florin
Moise Ion
Brinzea Nicu

ANEXA NR. 10 la normele metodologice

ANEXA LA H.C.L. NR

Numele autoritatii sau institutiei publice U A T com. ZARNESTI

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul
2018
Subsemnata Baltateanu Argentina, responsabil de aplicarea Legii nr.
544/2001, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2018, prezint
actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicarii procedurilor de
acces la informații de interes public în cadrul Primariei com. Zarnesti, prin care
apreciez că activitatea specifică a instituției a fost:
□ Foarte bună
X Bună
□ Satisfăcătoare
□ Nesatisfăcătoare
Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultate
privind anul 2018:
I. Resurse și proces
1. Cum apreciați resursele umane disponibile pentru activitatea de
furnizare a informațiilor de interes public?
□ Suficiente
X Insuficiente
2. Apreciati ca resursele materiale disponibile pentru activitatea de
furnizarea informatiilor de interes public
sunt:
□ Suficiente
X Insuficiente
3. Cum apreciați colaborarea cu compartimentele de specialitate din
cadrul instituției dumneavoastră în furnizarea accesului la informații de
interes public:
□ Foarte bună
X Bună
□ Satisfăcătoare
□ Nesatisfăcătoare
II. Rezultate

A. Informații publicate din oficiu
Instituția
dumneavoastră
a
afișat
informațiile/documentele
comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu
modificările ăi completările ulterioare?
x Pe pagina de internet
X La sediul instituției
□ În presă
□ În Monitorul Oficial al României
□ În altă modalitate: 2. Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei
interesați?
X Da
□ Nu
3. Care sunt solutiile pentru cresterea vizibilitatii informatiilor publicate,
pe care institutia dumneavoastra le-au
aplicat?
a )
posibilitate
mărire/micșorare
font
pentru
site-ul
www.primariazarnesti.ro
b ) font marit pentru informațiile afișate la sediu
4. A publicat instituția dumneavoastră seturi de date suplimentare din
oficiu, față de cele minimale prevazute
de lege?
Da,
x
1.
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7. Managementul procesului de comunicare
a informațiilor de interes public
s
7.2. Cresterea eficienței accesului la informații
de interes public
t
u
r
i
Care este documentul
Costuri totale de
Sume încasate din
Contravaloarea
care sta la baza
functionare ale
serviciul de copiere
serviciului de
stabilirii contravalorii
compartimentului
copiere

a)Instituția dumneavoastră deține un punct de informare/biblioteca virtuala în
care sunt publicate seturi de date de interes public ?
□ Da
X Nu

b) Enumerati punctele pe care le considerati necesar a fi îmbunatatite la nivelul
institutiei dvs. pentru creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la
informații de interes public:
- extindere punct de informare -informații de interes public
c) Enumerați măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a
accesului la informații de interes public:
- modificare și actualizare procedură operțională privind accesul la informațiile de
interes public conform HG 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii 544/2001.
- actualizare informații pe site-ul instituției, conform HG 478/2016 pentru
modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001.
Intocmit,
Secretar U A T com. Zarnesti
Baltateanu Argentina

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA ZARNEȘTI
Nr. 13/03.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind însusirea Rapoartelor anuale de evaluare a
aplicării Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatii de interes public
si a Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala pentru anul 2018, la
nivelul autoritatilor administratiei publice locale ale Comunei Zarnesti

Avand in vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public, conform careia autoritatile publice sunt obligate
sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual,
precum si ale Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in
administratia publica, conform careia autoritatile administratiei publice sunt
obligate sa intocmeasca si sa faca public un raport anual privind transparenta
decizionala.
Luand act de prevederile legilor mentionate mai sus, s-a intocmit la nivelul
autoritatilor administratiei publice locale existente la nivelul Comunei Zarnesti
cele doua rapoarte specificate, drept pentru care supun spre analiza si
insusire, Consiliului local al comunei, proiectul de hotarare privind insusirea
Rapoartelor anuale de evaluare a aplicarii Legii nr. 544/2001, privind liberul
acces la informatii de interes public si a Legii nr. 52/2003, privind

transparenta decizionala pentru anul 2018, la nivelul Primariei si Consiliului
Local al Comunei Zarnesti.
Primar,
Lazăr Alexandru

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind însusirea Rapoartelor anuale de evaluare a aplicării Legii nr.544/2001,
privind liberul acces la informatii de interes public si a Legii nr. 52/2003,
privind transparenta decizionala pentru anul 2018, la nivelul autoritatilor
administratiei publice locale ale Comunei Zarnesti

Consiliul Local al comunei Zarnesti,
Avand în vedere:
- expunerea de motive nr.13/2019, formulata de catre primarul Comunei
Zarnesti;
- raportul de specialitate nr.26/2019, intocmit de Compartimentul juridic –
achizitii publice;
- art. 5 alin.3 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de
interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 12 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala.

In temeiul art.36 alin.1, art. 45 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art.1.Se insuseste Raportul de evaluare asupra aplicarii Legii nr. 544/2001,
privind liberul acces la informatiile de interes public, pentru anul 2018,
conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se insuseste Raportul de evaluare asupra aplicarii Legii nr. 52/2003,
privind transparenta decizionala pentru anul 2018, conform anexei nr. 2 care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se însarcineaza
primarul comunei Zarnesti prin Secretarul Comunei.
Art.4.Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se
comunica Primarului Comunei Zarnesti, celor nominalizati cu ducerea la
indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,

Nr.
Zarnesti
Contrasemneaza,
Secretar,
Baltateanu Argentina

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Zărnești în
ședința ordinară din data de ....................... cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 3
din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu
un număr de ...... voturi pentru, ...... abțineri și ......... voturi împotrivă din total de 15
consilieri locali în funcție și ..... consilieri locali prezenti

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA ZARNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însusirea Rapoartelor anuale de evaluare a aplicării Legii nr.544/2001,
privind liberul acces la informatii de interes public si a Legii nr. 52/2003,
privind transparenta decizionala pentru anul 2018, la nivelul autoritatilor
administratiei publice locale ale Comunei Zarnesti
Consiliul Local al comunei Zărnesti,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.13/2019, formulata de catre primarul Comunei
Zarnesti;
- raportul de specialitate nr.26/2019, intocmit de Compartimentul juridic
– achizitii publice;
- art. 5 alin.3 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile
de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 12 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala.
In temeiul art.36 alin.1, art. 45 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE

Art.1. Se insuseste Raportul de evaluare asupra aplicarii Legii nr.
544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, pentru anul
2018, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se insuseste Raportul de evaluare asupra aplicarii Legii nr.
52/2003, privind transparenta decizionala pentru anul 2018, conform anexei
nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Inițiator,
Primar,
Lazăr Alexandru
Avizat,
Secretar,
Băltățeanu Argentina

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA ZARNEȘTI
COMPARTIMENT JURIDIC–ACHIZITII PUBLICE
NR. 26/03.01.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind însusirea Rapoartelor anuale de evaluare a aplicării
Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatii de interes public si a Legii nr.
52/2003, privind transparenta decizionala pentru anul 2018, la nivelul autoritatilor
administratiei publice locale ale Comunei Zarnesti

Avand in vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile
de interes public, ce specifica in cuprinsul art.5 alin.3 obligativitatea autoritatilor
publice de a intocmi si publica din oficiu cel putin o data pe an, un raport periodic de
activitate, obligativitate specificata si la art. 10 alin.3 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 544/2001.
Retinand, de asemenea, si dispozitiile art. 12 alin.2, din Legea nr. 52/2003, privind
transparenta decizionala in administratia publica, in care se specifica faptul ca
autoritatile publice sunt obligate sa intocmeasca si sa faca public un raport anual in
ceea ce priveste aplicabilitatea acestei legi la nivel de autoritate.

Vazand Rapoartele intocmite in acest sens, precum si expunerea de motive
inregistrata sub nr. ,
Analizand materialele mai sus mentionate, propunem Consiliului local al Comunei
Zarnesti analizarea proiectului de hotarare privind insusirea rapoartelor anuale de
activitate in ceea ce priveste aplicarea Legii nr. 544/2001, respectiv a legii nr.
52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica si adoptarea unei
hotarari privind insusirea acestor rapoarte pentru anul 2018.

Intocmit,
Inspector,
Grosu George

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA ZARNEȘTI

RAPORT

ANUAL

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectia
mediului si turism

In perioada 01.01.2018 – 31.012.2018, in cadrul Consiliului
Local Zarnesti, s-au desfasurat 12 sedinta ordinare, 2 sedinte de
indata, 2 sedinte extraordinare. In cadrul acestora, s-au analizat
toate proiectele de hotarare, iar Comisia nu a avut rapoarte pe
domenii de competenta.

Presedinte Comisie,
Codreanu

Neculai

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA ZARNEȘTI
RAPORT

ANUAL

al Comisiei juridice, apararea ordinii publice, de disciplina, pentru invatamant,
sanatate si familie, protectie sociala, copii, tineret si sport, activitati social-culturale si
culte
In perioada 01.01.2018 – 31.012.2018, in cadrul Consiliului Local Zarnesti, s-au
desfasurat 12 sedinta ordinare, 2 extraordinare, 2 sedinte de indata. In cadrul
acestora, s-au analizat problem din domeniile de competenta ale comisiei, dupa cum
urmeaza:
30.01.2018 – sedinta ordinara
Proiect de hotarare privind aprobarea pierderilor din sistemul de producere,
distributie-transport a apei potabile in com. Zarnesti
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici
si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al primarului com.
Zarnesti, jud. Buzau – familia ocupationala –“Administratie” si serviciul Public
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Zarnesti
Proiect de hotarare privind insusirea Rapoartelor anuale de evaluare a aplicarii legii
nr. 544/2001 privind liberal acces la informatii de interes public si a Legii nr.

52/2003 privind transparent decizionala pentru anul 2017, la nivelul autoritatilor
administratiei publice locale
Proiect de hotarare privind practicarea pretului la apa stabilit de A.N.R.S.C. prin
Avizul nr. 119.937/2017 pana la obtinerea Avizului de noul operator economic SC
SISTEM CONSLOC 2012 SRL

26.02.2018 – sedinta extraordinara
Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii al
aparatului de specialitate al primarului si a Serviciilor din subordinea
Consiliului Local
Proiect de hotarare privind aprobarea pirederilor in sistemul de producere,
distributie-transport a apei potabile in com. Zarnesti, jud. Buzau
Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Conractul de
delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apa a
com. Zarnesti, jud. Buzau, nr.5288/17.11.21017
29.03.2018 sedinta ordinara
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada
martie-mai 2018
Proiect de hotarare privind aprobarea R.O.F. a aparatului de specialitate al
primarului
Proiect de hotarare privind aprobarea R.O.I.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de stabilirea a
procedurii de adoptare a taxelor speciale
Proiect de hotarare privind darea in administrare si exploatare a serviciului si
sistemului de salubrizare ale U.A.T. com. Zarnesti, jud. Buzau catre SERVICIUL
SALUBRIZARE, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica,
infiintat si organizat in subordinea consiliului local al U A T com. Zarnesti, jud.
Buzau

26.04.2018 sedinta ordinara
Proiect de hotarare privind aprobarea pretului la apa potabila in com. Zarnesti,
jud. Buzau
31.05.2018 sedinta ordinara
Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al serv. de salubrizare
din subordinea Consiliului local al com. Zarnesti, aprobat prin
H C L nr.26/2017
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie
–august 2018
14.06.2018 – sedinta ordinara
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H C L nr.26/17.11.2017
privind “Infiintarea si organizarea Serviciului public de salubrizare, organizat in
subordinea Consiliului local al com. Zarnesti, jud. Buzau
Proiect de hotarare privind

imputernicirea unei persoane care sa semneze un

Contract de Comodat
26.07.2018 – sedinta ordinara
Proiect de hotarare privind insusirea valorii la terminarea lucrarilor pentru
obiectivul de investitii “Constructie sistem alimentare cu apa in satele Fundeni si
Zarnesti, com. Zarnesti, jud. Buzau
Proiect de hotarare cu privire la demararea procedurilor pentru stabilirea stemei
com. Zarnesti
31.08.2018 – sedinta ordinara
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
pentru anul 2018
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada
septembrie – noiembrie 2018

27.09.2018 – sedinta ordinara
Proiect de hotarare privind insusirea variantei finale a stemei com. Zarnesti, jud.
Buzau
Presedinte Comisie,
Stroe Costica

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA ZARNEȘTI
RAPORT

ANUAL

al Comisiei pentru activitati economic-financiare, agricultura, administrarea
domeniului public si privat al comunei, de munca si protectie sociala

In perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, in cadrul Consiliului Local Zarnesti, sau desfasurat 12 sedinta ordinare, 2extraordinare, 2 sedinte de indata. In
cadrul acestora, s-au analizat probleme din domeniile de competenta ale
comisiei, dupa cum urmeaza:
10.01.2018 – sedinta extaordinara
Proiect de hotarare privind acoperirea definitive a deficitului bugetar pe anul
2017 a sectiunii de dezvoltare sin excedentul bugetului local si excedentul
bugetului de subventii si venituri proprii
30.01.2018 – sedinta ordinara

Proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru
consilierii locali
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lcrarilor in
constructii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii:
Modernizare drumuri de interes local in com. Zarnesti, jud. Buzau
Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a
com. Zarnesti, jud. Buzau pentru anul 2018
13.02.2018
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru 2018
26.07.2018- sedinta ordinara
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru 2018
Proiect de hotarare privind alocarea unei sume din bugetul local al com.
Zarnesti in vederea participarii ansamblului de dansuri populare “ZARNA’ la
festivalul International de Cultura si Arta Editia 23 care va avea loc in perioada
9-13 august in Usak(Turcia)
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S
C SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL pt. anul 2018
27.09.2018
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru 2018
25.10.2018
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru 2018
29.11.2018
Proiect de hotarare privind initierea demersurilor de reactualizare a PUG
aprobat prin H.C.L. nr.16/2000

07.12.2018 – sedinta de indata
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru 2018
13.12.2018 – sedinta de indata
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru 2018
Presedinte Comisie,
Popescu C-tin Aurel

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
Proiect de hotarare

Pentru validarea Dispozitiei nr. 2/09.01.2019 a Primarului com.
Zarnesti, jud. Buzau privind acoperirea definitiva a deficitului
bugetar pe anul 2018 a sectiunii de dezvoltare din excedentul
bugetului local

Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub
nr. 209/2019 ;
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei
com. Zarnesti inreg. sub nr.139/2019;
- Dispozitia nr. 2/2019 a Primarului com. Zarnesti jud. Buzau
privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2018 a
sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local
- Nota contabila nr. 7847/2018 a Trezoreriei Buzau;

- dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45alin (1),art. 115 alin(1), lit.”b”,din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTARĂŞTE:

Art.1. Se aproba validarea Dispozitiei nr.2/09.01.2019 a
Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau privind acoperirea definitiva a
deficitului bugetar pe anul 2018 a sectiunii de dezvoltare din
excedentul bugetului local , dupa cum urmeaza:
“Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pentru anul
2018 a sectiunii de dezvoltare cu suma de 254.474,18lei, din
execedentul bugetului local”
Art.2. Dispozitia nr. 22/09.01.2019 a Primarului com. Zarnesti,
reprezinta Anexa nr.1la prezenta si face parte integranta din
aceasta.
Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de
personalul Compartimentului financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau.
Art.4. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va
transmite autorităţilor interesate prezenta hotărâre.
Initiator,
Primar,
Lazar Alexandru
Avizat,
Secretar
Baltateanu Argentina

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Pentru validarea Dispozitiei nr. 2/09.01.2019 a Primarului com.
Zarnesti, jud. Buzau privind acoperirea definitiva a deficitului
bugetar pe anul 2018 a sectiunii de dezvoltare din excedentul
bugetului local

Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub
nr. 209/2019 ;
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul
Primariei com. Zarnesti inreg. sub nr.139/2019;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- Dispozitia nr. 2/2019 a Primarului com. Zarnesti jud. Buzau

privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2018 a
sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local
- Nota contabila nr. 7847/2018 a Trezoreriei Buzau;
- dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45alin (1),art. 115 alin(1), lit.”b”,din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTARĂŞTE:

Art.1.Se aproba validarea Dispozitiei nr.2/09.01.2019 a
Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau privind acoperirea definitiva a
deficitului bugetar pe anul 2018 a sectiunii de dezvoltare din
excedentul bugetului local , dupa cum urmeaza:
“Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pentru anul
2018 a sectiunii de dezvoltare cu suma de 254.474,18lei, din
execedentul bugetului local”
Art.2. Dispozitia nr. 22/09.01.2019 a Primarului com. Zarnesti,
reprezinta Anexa nr. 1 la prezentul Proiect de hotarare si face parte
integranta din aceasta.
Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de
personalul Compartimentului financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau.
Art.4. 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 com. Zarnesti in sedinta din___________
cu respectarea prevederilor art. 45 alin(1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice
locale, republicata, actualizata, cu un nr. de ______voturi pentru_____abtineri si _____voturi
impotriva, din totalul de 15 consilieri in functie si _____consilieri prezenti la sedinta”.

ROMANIA
COMUNA ZARNESTI
JUDETUL BUZAU
PRIMAR
Nr.209/11.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privind validarea Dispozitiei
2/09.01.2019 a Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau

nr.

Stimati consilieri
Avand in vedere:
Dispozitia nr.2/09.01.2019 privind acoperirea definitiva a
deficitului bugetar pe anul 2018 a sectiunii de dezvoltare din
excedentul bugetului local dupa cum urmeaza:
“Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pentru anul
2018 a sectiunii de dezvoltare cu suma de 254.474,18lei, din
execedentul bugetului local”,
Potrivit prev. art. 58 alin(1) litc) din Legea nr. 273/2006°
finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu prev. O.M.F.P. nr.3809/2018 pentru aprobarea

Normelor metodologice privind incheierea execitiului bugetar al
anului 2018,“ in situatia in care sectiunea de functionare si/sau
sectiunea de dezvoltare inregistreaza deficit, acestea se acopera
definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenti, pana la
09.01.2019.
Fata de cele aratate mai sus, va roga d-lor consilieri sa fiti de
acord cu Proiectul de hotarare in forma prezentata.
Primar,
Lazar Alexandru

Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, admnistrarea
domeniului public si privat al comunei, de munca si protectie sociala

AVIZ

F A V O R A B I L Nr.

la proiectul de hotarare privind validarea Dispozitiei nr.2/09.01.2019 a
Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau

Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, admnistrarea
domeniului public si privat al comunei, de munca si protectie sociala in
conformitate cu prevederile art. 44 alin(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, intrunita in sedinta de lucru este de acod cu propunerea facuta de
primarul comunei.

Avizeaza favorabil cu majoritate de voturi proiectul de hotarare si propune
consiliului local intrunit in sedinta de lucru, adoptarea acestuia in forma
propusa.
PRESEDINTE COMISIE,
Popescu C-tin –Aurel

MEMBRI,
Vasile Dumitru
Vasile Florin
Moise Ion
Brinzea Nicu

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
Proiect de hotarare
Pentru
stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personaul
contractual din aparatul de specialitate propriu al Primarului com. Zarnesti, jud.
Buzau – familia ocupationala- “Administratie” si Serviciul Public Comunitar Local
Evidenta Persoanelor Zarnesti

Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub
nr.7251/2018;
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei
com. Zarnesti inreg. sub nr. 7252/2018 ;
- Procesul verbal nr. 7237/2018 incheiat cu ocazia intalnirii
ordonatorului principal de dredite cu reprezentantii salariatilor si cei ai
organizatiilor sindicale in vederea consultarii cu privire la stabilirea salariilor
de baza la nivelul com. Zarnesti, jud. Buzau incepand cu 01.01.2019;
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ;
- prevederile Hotararii Consiliului Local Zarnesti nr.
2/30.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si
personaul contractual din aparatul de specialitate propriu al Primarului com.
Zarnesti, jud. Buzau – familia ocupationala- “Administratie” si Serviciul Public
Comunitar Local Evidenta Persoanelor Zarnesti
- prevederile art. 164(1) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, cu

modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 11-12, art. 15, art. 18, art 38(3) lit.e) din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, coroborate cu prevederile Anexei nr.VIII, cap.I. lit.A pct. III si capII litA
pct.IV din aceeasi lege, rezulta ca “(1) Pentru functionarii publici si personalul
contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din aparatul propriu
al consiliilor judetene, primarii si consilii locale si din serviciile publice din
subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin hotarare a consiliului
local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Munic. Bucuresti, dupa
caz, in urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate
sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
- Prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 937/2018 pentru stabilirea
salariului de baza minbim brut pe tara garantat in plata;
In temeiul art.45alin (1),art. 115 alin(1), lit.”b”,din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARĂŞTE:
Art.1.(1) Incepand cu luna ianuarie 2019, salariile de baza pentru functionarii
publici si personalul contractual din cadrul primariei com. Zarnesti si S.P.C.L.E.P.
zarnesti, se stabilesc in concordanta cu Nomenclatorul si ierarhia functiilor publice si
contractuale din administratia publica locala, prevazuta in Anexa nr. VIII, cap.I, lit.A,
pct.III si cap.II, lit.A, pct. IV la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice.
(2)Salariile de baza stabilite potrivit alin(1) pentru functionarii publici din cadrul
aparatului de specialitate al primarului si S.P.C.L.E.P. Zarnesti, sunt cele prevazute
in Anexa nr. 1.
(3) Salariile de baza stabilite potrivit alin(1) pentru personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, sunt cele prevazute in Anexa nr. 2.
(4) Salariile de baza din Anexele 1 si 2 sunt stabilite pentru gradatia 0 si pentru cele
5 gradatii corespunzatoare transelor de vechime in munca, potrivit dispozitiilor art. 10
alin 2-4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice.
Art.2(1) Personalul prevazut la art. 1 beneficiaza de toate celelalte drepturi salariale
si asimilate salariilor care se cuprind in veniturl salarial si se acorda direct prin
aplicarea prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice, precum si prin aplicarea actelor normative subsecvente, prevazute
de aceeasi lege cadru.
(2) Salariile lunare ale personalului prevazut la art. 1 se vor acorda prin acte
administrative individuale emise de conducatorul autoritatii publice locale, cu
respectarea prevederilor art. 11, alin(4) si art. 25 din Legea cadru.
(3) Salariile de baza aprobate, vor fi acordate incepand cu 01.01.2019
Art.3.(1) Anexele nr 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari,H.C.L. nr. 2/2018 privind
stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personaul contractual din
aparatul de specialitate propriu al Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau – familia
ocupationala- “Administratie” si Serviciul Public Comunitar Local Evidenta
Persoanelor Zarnesti, isi inceteaza aplicabilitatea;

Art.4.Compartimentul financiar-contabil va duce la indeplinire prevederile
prezentei.
Art.5. Solutionarea contestatiilor privind stabilirea salariilor in conformitate cu
prezenta hotarare si reancadrarea se face in conditiile art. 37 din Legea 153/2017
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,
Art.6. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va transmite
autorităţilor interesate prezenta hotărâre.
Initiator,
Primar,
Lazar Alexandru

Avizat,
Secretar
Baltateanu Argentina

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Pentru stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personaul
contractual din aparatul de specialitate propriu al Primarului com. Zarnesti,
jud. Buzau – familia ocupationala- “Administratie” si Serviciul Public
Comunitar Local Evidenta Persoanelor Zarnesti

Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub
nr.7251/2018;
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei
com. Zarnesti inreg. sub nr. 7252/2018 ;
- Procesul verbal nr. 7237/2018 incheiat cu ocazia intalnirii
ordonatorului principal de dredite cu reprezentantii salariatilor si
cei ai organizatiilor sindicale in vederea consultarii cu privire la
stabilirea salariilor de baza la nivelul com. Zarnesti, jud. Buzau
incepand cu 01.01.2019;
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ;
- prevederile Hotararii Consiliului Local Zarnesti nr. 2/2018

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si
personaul contractual din aparatul de specialitate propriu al
Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau – familia ocupationala“Administratie” si Serviciul Public Comunitar Local Evidenta
Persoanelor Zarnesti
- prevederile art. 164(1) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 11-12, art. 15, art. 18, art 38(3) lit.e) din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice, coroborate cu prevederile Anexei nr.VIII, cap.I. lit.A
pct. III si capII litA pct.IV din aceeasi lege, rezulta ca “(1) Pentru functionarii
publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie”
din aparatul propriu al consiliilor judetene, primarii si consilii locale si din
serviciile publice din subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin
hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al
Munic. Bucuresti, dupa caz, in urma consultarii organizatiei sindicale
reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.

- Prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 937/2018 pentru
stabilirea salariului de baza minbim brut pe tara garantat in plata;
In temeiul art.45alin (1),art. 115 alin(1), lit.”b”,din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTARĂŞTE:
Art.1.(1) Incepand cu luna ianuarie 2019, salariile de baza
pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul
primariei com. Zarnesti si S.P.C.L.E.P. zarnesti, se stabilesc in
concordanta cu Nomenclatorul si ierarhia functiilor publice si
contractuale din administratia publica locala, prevazuta in Anexa
nr. VIII, cap.I, lit.A, pct.III si cap.II, lit.A, pct. IV la Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice.
(2)Salariile de baza stabilite potrivit alin(1) pentru functionarii
publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
S.P.C.L.E.P. Zarnesti, sunt cele prevazute in Anexa nr. 1.

(3) Salariile de baza stabilite potrivit alin(1) pentru personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
sunt cele prevazute in Anexa nr. 2.
(4) Salariile de baza din Anexele 1 si 2 sunt stabilite pentru
gradatia 0 si pentru cele 5 gradatii corespunzatoare transelor de
vechime in munca, potrivit dispozitiilor art. 10 alin 2-4 din Legea
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice.
Art.2(1) Personalul prevazut la art. 1 beneficiaza de toate celelalte
drepturi salariale si asimilate salariilor care se cuprind in venitul
salarial si se acorda direct prin aplicarea prevederilor Legii-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, precum si prin aplicarea actelor normative subsecvente,
prevazute de aceeasi lege cadru.
(2) Salariile lunare ale personalului prevazut la art. 1 se vor
acorda prin acte administrative individuale emise de conducatorul
autoritatii publice locale, cu respectarea prevederilor art. 11, alin(4)
si art. 25 din Legea cadru.
(3) Salariile de baza aprobate, vor fi acordate incepand cu
01.01.2019
Art.3.(1) Anexele nr 1 si 2 fac parte integranta din prezenta
hotarare
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari,H.C.L. nr.
2/2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii
publici si personaul contractual din aparatul de specialitate propriu
al Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau – familia ocupationala“Administratie” si Serviciul Public Comunitar Local Evidenta
Persoanelor Zarnesti, isi inceteaza aplicabilitatea;
Art.4.Compartimentul financiar-contabil va duce la indeplinire
prevederile prezentei.
Art.5. Solutionarea contestatiilor privind stabilirea salariilor in
conformitate cu prezenta hotarare si reancadrarea se face in
conditiile art. 37 din Legea 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice,
Art.6. 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 com. Zarnesti in sedinta din
31.01.2019,cu respectarea prevederilor art. 45 alin(1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei
publice locale, republicata, actualizata, cu un nr. de ______voturi pentru_____abtineri si
_____voturi impotriva, din totalul de 15 consilieri in functie si _____consilieri prezenti la
sedinta”.

ROMANIA
COMUNA ZARNESTI
JUDETUL BUZAU
PRIMAR
Nr.7251/28.12.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii
publici si personaul contractual din aparatul de specialitate propriu al
Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau – familia ocupationala- “Administratie” si
Serviciul Public Comunitar Local Evidenta Persoanelor Zarnesti

Prin proiectul de hotarare ce are la baza prezenta expunere de motive, se
propune stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul
contractual din aparatul de specialitate al primarului si serviciul public
comunitar de evidenta a persoanelor, motivat de faptul ca potrivit Legii nr.
153/2017, pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, care
reprezinta noua lege cadru a salarizarii bugetarilor, salariile de baza pentru
functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale
“Administratie” din aparatul propriu al primariilor si consiliilor locale si din
serviciile publice din subordinea acestora, se stabilesc prin hotarare a
autoritatii deliberative care, totodata, este competenta, sa aprobe, in conditiile
legii, bugetul de venituri si cheltuieli al U.A.T.-ului, la propunerea primarului.
Primarul, in calitatea sa de ordonator principal de credite, are, potrivit art. 3
alin(1) din Legea nr. 153/2017, atributia de a gestiona sistemul de salarizare,
iar in calitatea de autoritate executiva, are, in conformitate cu art. 45 alin.6,

coroborat cu art.63 alin(1) lit.c) si d), alin(4) lit.a) si alin 5 lit.a-e), atributia de a
propune autoritatii deliberative aprobarea unui astfel de proiect de act
administrativ, cu luareain considerare a finantarii numarului total de posturi,
stabilit, in conditiile legii, de Institutia Prefectului Judetului Buzau.
Potrivit art. 11(1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice, pentru functionarii publici si personalul contractual
din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din aparatul propriu al
primariilor si consiliilor locale si din serviciile publice din subordinea acestora,
salariile de baza, se stabilesc prin hotarare a consiliului local, in urma
consultarii organizatiei sindicale reprezentantive la nivel de unitate sau, dupa
caz, a reprezentantilor salariatilor.
Este de mentionat ca in Anexa la proiectul de hotarare a fost preluat, potrivit
art. 11 alin(2) din Legea nr.153/2017, nomenclatorul functiilor necesare
desfasurarii activitatilor specifice fiecarei
institutii sau autoritati a
administratiei publice locale, precum si ierarhia functiilor, asa cum acestea
sunt prevazute in anexa nr. VIII, cap I, lit.A pct.III si cap II lit.A, pct.IV, la actul
normativ, mentionat mai sus.
Ierarhizarea functiilor s-a facut si prin raportare la principiile prevazute la
art. 6 lit.b)-f) din legea salarizarii personalului platiti din fonduri publice, dar si
tinandu-se cont de criteriile generale prevazute la art.8 din actul normativ
mentionat, precum: cunostinte si experienta; complexitate, creativitate si
diversitate a activitatilor; judecata si impactul deciziilor; responsabilitate,
coordonare si supervizare; dialog social si comunicare; conditii de munca;
incompatibilitati si regimuri speciale.
Prin proiectul de hotarare se respecta conditia incadrarii in sumele aprobate
la capitolul cheltuieli de personal in bugetul local al comunei pentru anul
bugetar in curs si de asemenee, au fost incluse prevederi referitoare la aplicare
hotararii in procesul de stabilire a salariilor lunare pentru ordonatorul
principal de credite.
Stabilirea salariilor a fost facuta pe functiile publice si contractuale
prevazute in anexa la proiectul de hotarare.
Fata de cele mentionate, supun dezbaterii proiectul de hotarare in forma
initiala.
Primar,
Lazar Alexandru

ROMANIA
COMUNA ZARNESTI
JUDETUL BUZAU
Compartiment financiar-contabil
Nr.7252/28.12.2018
RAPORT
La proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici
si personaul contractual din aparatul de specialitate propriu al Primarului com.
Zarnesti, jud. Buzau – familia ocupationala- “Administratie” si Serviciul Public
Comunitar Local Evidenta Persoanelor Zarnesti

Avand in vedere:
Procesul-verbal nr. 7237/2018 incheiat cu ocazia intalnirii
ordonatorului principal de dredite cu reprezentantii salariatilor si cei ai
organizatiilor sindicale in vederea consultarii cu privire la stabilirea salariilor
de baza la nivelul com. Zarnesti, jud. Buzau incepand cu 01.01.2019;
- prevederile Hotararii Consiliului Local Zarnesti nr.2/2018 privind stabilirea
salariilor de baza pentru functionarii publici si personaul contractual din
aparatul de specialitate propriu al Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau –
familia ocupationala- “Administratie” si Serviciul Public Comunitar Local
Evidenta Persoanelor Zarnesti;
- prevederile art.1.Hotararii Guvernului Romaniei nr. 937/2018
pentru stabilirea salariului de baza minbim brut pe tara garantat in plata;
- prevederile art. 11-12, art. 15, art. 18, art 38(3) lit.e) din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, coroborate cu prevederile Anexei nr.VIII, cap.I. lit.A pct. III si capII litA
pct.IV din aceeasi lege, rezulta ca “(1) Pentru functionarii publici si personalul
contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din aparatul propriu

al consiliilor judetene, primarii si consilii locale si din serviciile publice din
subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin hotarare a consiliului
local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Munic. Bucuresti, dupa
caz, in urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate
sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor;.
- prevederile art. 18 alin.(1),(2) si(4) cu privire la acordarea
indemnizatiei de hrana, coroborate cu art. 9 din O.U.G. nr.90/2017 privind
unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative
si prorogarea unor termene
“(1) Incepand cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acorda obligatoriu
lunar, indemnizatii de hrana reprezenadt a 12-a parte din doua salarii de baza
minime brute pe tara garantate in plata, cu exceptia Ministerului Apararii
Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justitiei, Administratia
Nationala a Penitenciarelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciu de
Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza si serviciul de Telecomunicatii
Speciale, precum si a personalului politiei locale, care, potrivit legii, beneficiaza
de drepturi de hrana in temeiul O.U.G. nr. 26/1994 privind drepturile de
hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala,
ordine publice si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare”.
Prevederile art. 164 din Legea nr. 153/2003 Codul Muncii cu modificarile si
completarile ulterioare “(1) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in
plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare
a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor. In cazul in care
programul normal de munca este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul
de baza minim brut orar se calculeaza prin raportarea salariului de baza minim
brut pe tara la numarul mediu de ore lunar potrivit programului de lucru
aprobat.
(1) Incepand cu 01.01.2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in
plata, prevazut la art. 164(1) din legea nr.53/2002- Codul muncii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include
sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.080lei lunar, pentru un program normal
de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 12,43lei/ora.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin.1), incepand cu 1.01.2019,
pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii
superioare, salariul de baza minim brtu pe tara garantat in plata, fara a
include sporuri si alte adaosuri, se majoreaza de la 2.080lei la 2.350lei lunar,
pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna,
reprezentand 14,044lei/ora.
(1^2) Toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii prin raportare la
salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se determina utilizand
nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la
alin(1)”.
Stabilirea salariilor se realizeaza de catre ordonatorii de credite pentru
fiecare institutie, cu incadrarea in fondurile aprobate la buget si fara depasi

nivelul indamnizatiei viceprimarului, cu respectarea principiilor sistemului de
salarizare reglementat prin art.6 din Legea cadrul nr. 153/2017privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice
Astfel, in proiectia bugetului pentru anul 2019, la capitolul cheltuieli de
personal, va fi inclusa suma necesara sustinerii acestor cheltuieli pentru intreg
anul 2019, coroborat cu respectarea principiului echilibrului bugetar.
Luand in considerare cele prezentate mai sus, in temeiul art. 36 alin(1) si
alin(2) lit.a) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,
propunem aprobarea stabilirii salariilor de baza pentru functionarii publici si
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si al
S.P.C.L.E.P. Zarnesti, in forma prezentata de initiator, conform Anexelor 1 si 2.
Intocmit,
Inspector,
Coman Daniela

CONSILIUL LOCAL ZARNESTI
Comisia juridica, apararea ordinii publice, de disciplina, pentru invatamant, sanatate
si familie, protectie copii, tineret si sport, activitati social-culturale si culte

AVIZ

F A V O R A B I L Nr.

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii
publici si personaul contractual din aparatul de specialitate propriu al
Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau – familia ocupationala- “Administratie” si
Serviciul Public Comunitar Local Evidenta Persoanelor Zarnesti

Comisia juridica, apararea ordinii publice, de disciplina,pentru invatamant, sanatate
si familie, protectie copii, tineret si sport, activitati
social-culturale si culte in conformitate cu prevederile art. 44 alin(1) din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, intrunita in sedinta de lucru este de acod cu propunerea
facuta de primarul comunei.
Avizeaza favorabil cu majoritate de voturi proiectul de hotarare si propune
consiliului local intrunit in sedinta de lucru, adoptarea acestuia in forma propusa.

PRESEDINTE COMISIE,
Stroe Costica

MEMBRI,
Cristea Valerica

Musat Florinel

Anghelescu Valeriu

Constantin Ion

Nr.7237/27.12.2018

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 27.12.2018

In temeiul prev. art.130 din Legea nr.62/2011, intre:
Angajator, Primaria com. Zarnesti, reprezentata de catre d-l
Lazar Alexandru in calitate de primar, pentru a participa la
negocierea salariilor brute valabile cu 01.01.2019
Angajatii, reprezentati de catre Coman Daniela( avand
imputernicirea nr. 86/2018 eliberata de S.A.P.L. Buzau), pentru
stabilirea noilor grile de salarizare, valabile cu 01.01.2019

Partile sut de acord cu grilele propuse, acestea se incadreaza in
buget.

Angajator,
Primar,

Angajati
Reprezentant imputernicit

Lazar Alexandru

Coman Daniela

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
Proiect de hotarare

Pentru stabilirea indemnizatiei de sedinta
Consiliului Loca

pentru membrii

Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub
nr. 7253/2018;
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei

com. Zarnesti inreg. sub nr.7254/2018;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
- prevederile Legii-Cadrul 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art. 34 alin(1)-(3) a Legii 393/2004 privind statutul
alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.C.L. nr.7/2018
In temeiul art.45alin (1),art. 115 alin(1), lit.”b”,din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTARĂŞTE:

Art.1.(1) Se aproba indemnizatia lunara de care beneficiaza
membrii Consiliului Local Zarnesti pentru participarea la numarul
maxim de sedinte, in cuantum de
din indemnizatia lunara a
primarului com. Zarnesti.
(3) Numarul maxim de sedinte lunare pentru care se poate acorda
indemnizatia este de 3, astfel:
- 1 sedinta ordinara a Consiliului Local;
- 2 sedinte ale comisiei de specialitate
(4) Indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii
locali, conform alin(1) se va calcula incepand cu 01.01.2019.
Art.2.Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
Local se va modifica corespunzator.
Art.3.La data prezentei, H.C.L. nr.7/2018, isi inceteaza
aplicabilitatea.

Initiator,
Primar,

Lazar Alexandru
Avizat,
Secretar
Baltateanu Argentina

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Pentru
stabilirea indemnizatiei de sedinta
Consiliului Loca

pentru membrii

Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub

nr. 7253/2018;
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei
com. Zarnesti inreg. sub nr.7254/2018;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
- prevederile Legii-Cadrul 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art. 34 alin(1)-(3) a Legii 393/2004 privind statutul
alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.C.L. nr.7/2018
In temeiul art.45alin (1),art. 115 alin(1), lit.”b”,din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTARĂŞTE:

Art.1.(1) Se aproba indemnizatia lunara de care beneficiaza
membrii Consiliului Local Zarnesti pentru participarea la numarul
maxim de sedinte, in cuantum de
din indemnizatia lunara a
primarului com. Zarnesti.
(5) Numarul maxim de sedinte lunare pentru care se poate acorda
indemnizatia este de 3, astfel:
- 1 sedinta ordinara a Consiliului Local;
- 2 sedinte ale comisiei de specialitate
(6) Indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii
locali, conform alin(1) se va calcula incepand cu 01.01.2019.
Art.2. Rgulamentul de organizare si functionare a Consiliului
Local se va modifica corespunzator.
Art.3.La data prezentei, H.C.L. nr.7/2018, isi inceteaza
aplicabilitatea.
Art.4.Prezenta hotarare, se aduce la cunostinta publica,
respectiv se comunica Primarului com. Zarnesti, celor nominalizati

cu ducerea la indeplinire, si se inainteaza Prefectului, 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 com. Zarnesti in sedinta din___________
cu respectarea prevederilor art. 45 alin(1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice
locale, republicata, actualizata, cu un nr. de ______voturi pentru_____abtineri si _____voturi
impotriva, din totalul de 15 consilieri in functie si _____consilieri prezenti la sedinta”.

ROMANIA
COMUNA ZARNESTI
JUDETUL BUZAU
PRIMAR
Nr.209/11.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privind validarea Dispozitiei
2/09.01.2019 a Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau
Stimati consilieri
Avand in vedere:

nr.

Dispozitia nr.2/09.01.2019 privind acoperirea definitiva a
deficitului bugetar pe anul 2018 a sectiunii de dezvoltare din
excedentul bugetului local dupa cum urmeaza:
“Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pentru anul
2018 a sectiunii de dezvoltare cu suma de 254.474,18lei, din
execedentul bugetului local”,
Potrivit prev. art. 58 alin(1) litc) din Legea nr. 273/2006°
finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu prev. O.M.F.P. nr.3809/2018 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind incheierea execitiului bugetar al
anului 2018,“ in situatia in care sectiunea de functionare si/sau
sectiunea de dezvoltare inregistreaza deficit, acestea se acopera
definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenti, pana la
09.01.2019.
Fata de cele aratate mai sus, va roga d-lor consilieri sa fiti de
acord cu Proiectul de hotarare in forma prezentata.
Primar,
Lazar Alexandru

Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, admnistrarea
domeniului public si privat al comunei, de munca si protectie sociala

AVIZ

F A V O R A B I L Nr.

la proiectul de hotarare privind validarea Dispozitiei nr.2/09.01.2019 a
Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau

Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, admnistrarea
domeniului public si privat al comunei, de munca si protectie sociala in
conformitate cu prevederile art. 44 alin(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, intrunita in sedinta de lucru este de acod cu propunerea facuta de
primarul comunei.
Avizeaza favorabil cu majoritate de voturi proiectul de hotarare si propune
consiliului local intrunit in sedinta de lucru, adoptarea acestuia in forma
propusa.
PRESEDINTE COMISIE,
Popescu C-tin –Aurel

MEMBRI,
Vasile Dumitru
Vasile Florin
Moise Ion
Brinzea Nicu

