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PROCES VERBAL, 
 
 

     Incheiat astazi, 28.02.2017, orele 15,00 cu ocazia sedintei 
ordinare a Consiliului Local al comunei Zarnesti. 
     Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr. 62/2017 si  
a fost adusa la cunostinta consilierilor prin adresa nr. 676/2017 
     La  lucrarile acestei sedinte participa un nr.13 consilieri, din care 
validati 15, si 14 consilieri in functie. 
      Este prezent d-l  primar Lazar Alexandru, viceprimar  Popescu C-
tin Aurel, Baltateanu Argentina, secretar.     
     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 proiectului si a  
cheltuielilor legate de proiect in vederea realizarii obiectivului “Retea 
Publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de  
epurare in localitatile Zarnesti, Fundeni si Vadu-soresti, obiectiv de 
interes local al comunei Zarnesti finantat prin P.N.D.R. 

2.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta  
pentru perioada martie –mai 2017 

1. Alte probleme ale activitatii 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. 62/2017 
   Se 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 . 
   Cu 12voturi ”pentru”, si 1 “abtinere”,  consilieri aproba procesul-
verbal al sedintei anterioare, in forma prezentata. 
    Se supune aprobarii plenului consiliului local, ordinea de zi, cu 
modificarea intervenita, fiind aprobata in unanimitate, 12voturi 
“pentru”, 1 “abtinere”. 

La punctul 1  al ordinii de zi “Proiect de hotarare privind  



aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in vederea 
realizarii obiectivului “Retea Publica de canalizare a apelor uzate 
menajere si statie de epurare in localitatile Zarnesti, Fundeni si Vadu-
soresti, obiectiv de interes local al comunei Zarnesti finantat prin 
P.N.D.R, d-l consilier Dobre Dumitru supune la vot proiectul de 
hotarare in forma in care a fost formulat, fiind aprobat in unanimitate 
de voturi 12 “pentru” si 1”abtinere”. 

   La punctul al 2lea al ordinii de zi “Proiect de hotarare privind  
alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie –mai 2017”, 
se solicita propuneri. D-l consilier Vasile Dumitru propunepe d-l 
consilier Vasile Florin presedinte de sedinta pentru 3 luni de zile 
incepand cu 01.03.2017. Propunerea fiind supusa la vot este 
aprobata in unanimitate de voturi 12”pentru” si 1 “abtinere”. 
     La punctul al 3 lea al ordinii de zi “Probleme ale activitatii 
curente”, d-l primar Lazar Alexandru – incepe actiunea A P I A pentru 
anul 2017. 
     D-l consilier Vasile Florin – se majoreaza pretul la apa potabila? 
     D-l primar Lazar Alexandru – cheltuielile pentru intretinerea 
sistemului de alimentare cu apa sunt mari. Apele romane au marit 
pretul pentru apa forata, cheltuielile cu analiza apei sunt mari, statia 
de feridizare, pompele de apa, etc. S.C Electrica Buzau a instiintat 
Primaria privind  majorarea pretului la energia electrica. Investitiile 
mari sunt suportate de la bugetul local, nu de la cetateni.  
   Constatand ca nu mai sunt alte discutii, d-l presedinte de sedinta, 
declara inchise lucrarile prezentei, multumind tuturor pentru 
colaborare. 
    Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 2(doua) 
exemplare, spre cele legale. 
 
           Presedinte de sedinta,                           Intocmit,   
                Consilier,                                          Secretar,  
          Dobre  Dumitru                             Baltateanu Argentina  

 


