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     Incheiat astazi, 26.04.2018, orele 15,00 cu ocazia sedintei ordinare 
a Consiliului Local al comunei Zarnesti. 
     Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr. 146/2018 
si  a fost adusa la cunostinta consilierilor prin adresa nr. 2148/2018. 
     La  lucrarile acestei sedinte participa un nr.14 consilieri, din 
totalul de 15 in functie.  
      Este prezent d-l  primar Lazar Alexandru, Baltateanu Argentina, 
secretar, lipseste motivat viceprimar Popescu C-tin-Aurel.     
     Proiectul  ordinii de zi al sedintei ordinare a fost  adus la 
cunostinta publica in termen legal de catre Baltateanu Argentina, 
secretarul comunei Zarnesti, jud. Buzau, prin intermediul avizierului 
si cuprinde urmatoarele. 
   1.Proiect de hotarare privind aprobarea pretului la apa potabila in 
comuna Zarnesti, jud. Buzau  
   2. Alte probleme ale activitati curente. 
    Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Zarnesti 
sunt deschise de Baltateanu Argentina, secretar, in cadrul Primariei  
comunei Zarnesti, precizand ca sedinta este legal constituita, fiind 
convocata in termen legal prin dispozitia  d-lui Primar Lazar 
Alexandru nr. 146/2018; 
      D-l presedinte de sedinta consilier Boanca Valeriu, supune 
aprobarii plenului consiliului local, procesul-verbal al sedintei 
anterioare, cu mentiunea ca aceasta a fost semnat de catre 
presedintele de sedinta si secretarul comunei. Propunerea a fost 
aprobata, 14 voturi pentru”. 
      Presedintele sedintei, supune de asemenea spre aprobarea 
consiliului local, ordinea de zi a prezentei sedinte. 
  Propunerea fiind supusa la vot a fost aprobata in unanimitate de 
voturi 14”pentru” . 
    Comisia de specialitate din cadrul consiliului local a vizat favorabil 
proiectul de hotarare.  
    Se supune la vot proiectul de hotarare la pct. 1 al ordinii de zi 
Proiect de hotarare privind aprobarea pretului la apa potabila in 
comuna Zarnesti, jud. Buzau. 
    Propunerea fiind supusa la vot a fost aprobata in unanimitate de 
voturi 14 “pentru”. 
     



   La punctu  al 2 lea al ordinii de zi : Alte problem ale activitatii 
curente: d-l consilier Anghelescu V aleriu , catre d-l primar Lazar 
Alexandru,  pentru Lucrarea de canalizare s-a aprobat Studiul de 
Fezabilitate? 
   D-l consilier Stroe Costica, pentru lucraraea de canalizare se 
cunoaste dacat cand de incepere a lucrarilor? 
   D-l consilier Vasile Dumitru – starea drumurilor din comuna.  
   D-l primar Lazar Alexandru – cetatenii care nu s-au presentat pana 
acum la A P I A pentru a-si depune cererea unica, sa se prezinte pana 
la 15.05.2018. De asemenea, cetatenii care au culturi de rapita sa 
faca cereri de calamitate. Persoanele care au incheiat contracte de 
inchiriere cu pasunea primariei, trebuie sa-si faca lucrarile de 
curatenie adecvate. Sunt pasibili sa dea inapoi subsentia pe care o  
primesc, daca in urma controalelor se constata ca nu si-au dus la 
indeplinire prevederile din Planul de amenajament pastoral. 
     In continuarea lucrarilor sedintei d-l  primar Lazar Alexandru – la 
Pruneni s-a rezolvat problema drumui din pct. “Enache”.  Sunt 
probleme  cu masinile de salubrizare, ambele au defectiuni la partea 
electronica. Probleme sunt si cu masina de pompieri care in 
momentul de fata nu a fost reparata.  
  Constatand ca nu mai sunt discutii si obiectiuni, d-l Boanca 
Valeriu,presedintele sedinta,declara inchise lucrarile prezentei 
sedinte, multumind tuturor pentru participare.     
   Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 2(doua) 
exemplare, spre cele legale. 
        
        Presedinte de sedinta,                              Intocmit,   
             Consilier,                                             Secretar,  
        Baonca Valeriu                                  Baltateanu Argentina 

 


