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 PROCES VERBAL, 
 

 
     Incheiat astazi, 28.02.2019 orele 15,00 cu ocazia sedintei ordinare a 
Consiliului Local al comunei Zarnesti. 

     Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr. 56/2019 si  a fost 
adusa la cunostinta consilierilor prin adresa nr. 1008/2019 

     La  lucrarile acestei sedinte participa un nr.15 consilieri, din totalul de 15 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  reteaua scolara de invatamant preuniversitar la 

nivelul com.Zarnesti, jud. Buzau pentru anul scolar 2019-2020 
2.Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului de actiuni/lucrari  

de interes local ce se vor efectua pe domeniul public sau privat al com. Zarnesti, 

jud. Buzau cu persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minin garantat, pentru anul 2019 

   3.Proiect de hotarare privind infiintarea unui adapost de noapte pentru 
agresorii in cazurile de violenta 
   4.Proiect de hotarare privind  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului 

Local  pentru perioada  martie 2019 –mai 2019 
   5.Raport privind activitatea asistentilor personali pentru  
sem II 2018 

   6. Alte probleme ale activitati curente. 
   Presedintele de sedinta, consilier,  Calin  Veronica  supune la vot ordinea de zi 

a prezentei sedinte, fiind aprobata in unanimitate de voturi 15 “pentru” . 
   Presedintele  de sedinta,  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, 
15voturi pentru”. 

    La punctul 1 al ordinii de zi: 1.Proiect de hotarare privind  reteaua scolara de 
invatamant preuniversitar la nivelul com.Zarnesti, jud. Buzau pentru anul scolar 
2019-2020, fiind supus la vot este  aprobat in unanimitate de voturi 15 “pentru”. 

    La punctul al 2–lea al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind  aprobarea 
Planului de actiuni/lucrari de interes local ce se vor efectua pe domeniul public 
sau privat al com. Zarnesti, jud. Buzau cu persoanele beneficiare ale prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minin garantat, pentru anul 2019, fiind supus 
la vot este  aprobat in unanimitate de voturi 15 “pentru”. 

    La punctul al 3 lea al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind  infiintarea unui 
adapost de noapte pentru agresorii in cazurile de violenta, fiind supus la vot, este 
aprobat in unanimitate de voturi 15”pentru”. 



    La punctul al 4 lea al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind  alegerea 

presedintelui de sedinta al Consiliului Local  pentru perioada  martie 2019 –mai 
2019, d-l consilier Stroe Costica, propune pe d-l consilier Anghelescu Valeriu. 

Propunerea, fiind supusa la vot, este aprobata, in unanimitate de voturi 
14”pentru”. 
   D-l primar Lazar Alexandru arata faptul ca incepand cu 01.03.2019, se depun 

cererile de subventii pe suprafata la Centrele  Locale ale Agentiei de Plati si 
Interventii in Agricultura. 

    Constatand ca nu mai sunt discutii si obiectiuni, d-na  Calin Veronica 
presedintele sedintei,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,  
          Calin Veronica                                   Baltateanu Argentina 

 

 

 

 

 


