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     Incheiat astazi, 30.05.2017, orele 15,00 cu ocazia sedintei ordinare 
a Consiliului Local al comunei Zarnesti. 
     Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr. 131/2017 
si  a fost adusa la cunostinta consilierilor prin adresa nr. 2354/2017. 
     La  lucrarile acestei sedinte participa un nr.12 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 viceprimar 
Popescu C-tin-Aurel. Secretarul comunei Baltateanu Argentina este 
plecata la Oficiul de Cadastru Buzau, si este inlocuita de d-l 
Ungureanu Marian – referent in cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.   
     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 regulamentului de 
acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor care se afla 
in situatii deosebite de necesitate, cauzate de calamitati naturale, 
incendii, accidente si pentru alte situatii deosebite. 
    2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 
pentru perioada iunie-august 2017. 
   3. Alte probleme ale activitatii curente 
   Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Zarnesti 
sunt deschise de d-l Ungureanu Marian – refrent in cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, care inlocuieste secretarul comunei, 
care arata ca sedinta este legal constituita, fiind convocata in termen 
legal prin dispozitia  d-lui Primar Lazar Alexandru nr. 131/2017. 
    D-l presedinte de sedinta consilier Vasile Florin, 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 Vasile Florin, supune spre 
aprobarea consiliului local, ordinea de zi a prezentei sedinte.  
    Supusa la vot, propunerea a fost aprobata in unanimitate de voturi 
12 “pentru” si 1 “abtineri”. 
   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  aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de 
urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii deosebite de 
necesitate, cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente si 
pentru alte situatii deosebite. Acesta este aprobat cu unanimitate de 
voturi 12 “pentru”, 2 “abtineri”. 
    La punctul al 2-lea al ordinii de Proiect de hotarare privind alegerea 
presedintelui de sedinta pentru perioada iunie-august 2017, d-l 
consilier Vasile Dumitru propune pe d-l Musat Florinel . Supusa la 
vot, propunerea a fost aprobata in unanimitate de voturi 11 
voturi”pentru”, 3 “abtineri”. 
     La punctul al 3 lea al ordinii de zi : “Probleme curente”,  
     D-l consilier Stroe Costica, propune montarea de placute privind 
denumirea strazilor, intrucat cele vechi s-au deteriorat, si amplasarea 
de semne de circulatie. 
     D-l consilier Vasile Dumitru – intersectia din satul Vadu-Soresti, 
nu are semne de circulatie privind acordarea prioritatii. 
    D-l primar Lazar Alexandru – am facut informari in acest sens la 
Serviciul Judetean de Circulatie Buzau. In perioada urmatoare se va 
organiza licitatie privind canalizarea- arata d-l primar Lazar 
Alexandru. 
     In vederea efectuarii receptiei  finale a lucrarilor de intretinere si 
modernizare a Dispensarului Uman Zarnesti, pe langa Comisia de 
receptie constituita in cadrul Primariei, primarul comunei Lazar 
Alexandru propune sa fie desemnati si 3 consilieri. 
     D-l Primar Lazar Alexandru – in satul Fundeni,  magazinul de 
constructii al d-lui Bucur Catalin a luat foc in noaptea de marti 
30.05.2017, iar paguba este imensa. 
     D-l consilier Constantin Ion – care Gradinita de copii  se va 
inchide din luna septembrie a.c? 
     D-l primar Lazar Alexandru – Gradinita de Copii de la Luncasi, din 
lipsa de prescolari, se va inchide, iar acestia vor fi transferati la 
Gradinita de copii Fundeni.  
    Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 2(doua) 
exemplare, spre cele legale. 
 
        Presedinte de sedinta,                            Intocmit,   
             Consilier,                                          Secretar,  
           Vasile Florin                                 Baltateanu Argentina 

 


