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     Incheiat astazi, 29.06.2017, orele 15,00 cu ocazia sedintei ordinare 
a Consiliului Local al comunei Zarnesti. 
     Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr. 155/2017 
si  a fost adusa la cunostinta consilierilor prin adresa nr. 2729/2017. 
     La  lucrarile acestei sedinte participa un nr.14 consilieri, din 
totalul de 14 in functie. Consiliul local a fost validat pentru nr. de 15 
consilier,  la 04.09.2016, consilierul Petre Mihai a decedat, locul 
acestuia devenind vacant. 
      Este prezent d-l  primar Lazar Alexandru, viceprimar Popescu C-
tin-Aurel, Secretarul comunei,  Baltateanu Argentina.   
     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 organizarea intalnirilor si programul 
audientelor acordate de catre consilierii locali ai comunei Zarnesti, 
pentru mandatul 2016-2020. 
   2. Alte probleme ale activitatii curente 
    Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Zarnesti 
sunt deschise de Secretarul comunei,  Baltateanu Argentina,care 
arata ca sedinta este legal constituita, fiind convocata in termen legal 
prin dispozitia  d-lui Primar Lazar Alexandru nr. 155/2017. 
    D-l presedinte de sedinta consilier Musat Florinel, 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 . 
    Presedintele sedintei, consilier Musat Florinel, supune spre 
aprobarea Consiliului local, ordinea de zi a prezentei sedinte.  
    Supusa la vot, propunerea a fost aprobata in unanimitate de voturi 
14 “pentru”. 
   Cu 12 voturi ”pentru”, 1 abtinere, d-nii consilieri aproba procesul-
verbal al sedintei  anterioare, in forma prezentata. 
   La punctul 1 al ordinii de zi  se supune la vot proiectul de hotarare 
privind organizarea intalnirilor si programul audientelor acordate de 
catre consilierii locali ai comunei Zarnesti, pentru mandatul 2016-
2020, fiind aprobat cu unanimitate de voturi 14 “pentru”. 
    La punctul al 2-lea al ordinii de “Probleme curente”, d-l primar 
Lazar Alexandru arata faptul ca la satul Vadu-Soresti, drumul care 



face trecerea la stani a fost reparat. 
    D-l consilier Stroe Costica- podul de trecere din pct. “Boncari” 
Zarnesti daca va fi reparat, va duce la diminuarea traficului, deoarece 
acum este deviat  prin satul Fundeni. 
    D-l consilier Constantin Ion –“ la pct. “Vijari” Zarnesti, nu se mai 
poate trece cu caruta.” 
    D-l primar Lazar Alexandru- cu ajutorul unui cetatean din comuna 
s-a depistat cine care caini de la Rm. Sarat si-i “debarca”  in 
pct.”Locuri casa” Fundeni. Referitor la agentii economici de pe raza 
comunei,  acestia nu au WC-uri la sediile de comercializare, iar vecinii 
reclama acest lucru la Primarie.  
    Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 2(doua) 
exemplare, spre cele legale. 
 
        Presedinte de sedinta,                            Intocmit,   
             Consilier,                                          Secretar,  
           Musat Florinel                               Baltateanu Argentina 

 


