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     Incheiat astazi,30.08.2018, orele 15,00 cu ocazia sedintei ordinare 
a Consiliului Local al comunei Zarnesti. 
     Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr. 261/2018 
si  a fost adusa la cunostinta consilierilor prin adresa nr. 5003/2018. 
     La  lucrarile acestei sedinte participa un nr.15 consilieri, din 
totalul de 15 in functie.  
      Este prezent  viceprimar Popescu C-tin-Aurel, Baltateanu 
Argentina, secretar, lipseste motivat d-l primar Lazar Alexandru.     
     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 Planului de ocupare a 
functiilor publice pentru anul 2019. 
   2.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 
pentru perioada septembrie-noiembrie 2018. 
   3. 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. 261/2018; 
    Se supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare. Propunerea 
fiind supusa la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi, 
12”pentru”, 3 “abtineri”. 
   Se supune la vot ordinea de zi a prezentei sedinte, fiind aprobata 
in unanimitate de voturi 12 “pentru”, 3 “abtineri”. 
    Se supune la vot proiectul de hotarare la pct. 1 al ordinii de zi –  
 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a 
functiilor publice pentru anul 2019.  
   Comisia de specialitate din cadrul Consiliului local a avizat favorabil 
proiectul de hotarare. 
    Proiectul de hotarare fiind supus la vot a fost aprobat in 
unanimitate de voturi 12 “pentru”, 3 “abtineri”. 
   La punctul al 2 lea al ordinii de zi Proiect de hotarare privind 
alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie-
noiembrie 2018, se solicita propuneri.  



    D-l consilier Vasile Dumitru, propune, pe d-l Vasile Florin 
presedinte de sedinta pentru perioada septembrie – noiembrie 2018.  
   Propunerea fiind supusa la vor este aprobata cu un nr. de 11 voturi 
”pentru”, 4 “abtineri”. 
   La punctul al 3 lea al ordinii de zi: Alte probleme ale activitatii 
curente: d-l  consilier  Stroe Costica – cand se aduce autogrederul?   
Cand incept lucrarile pentru canalizare ?  
   D-l consilier Codreanu Nicolae – d-na Mocanu  a arat terenuri in 
punctual islaz comunal(Fundeni),care sunt ale oamenilor fara a cerere 
consimtamantul acestora!   
   D-l consilier Vasile Dumitru – situatia drumului din pct. Minzala 
Maria care s-a ingustat foarte mult din cauza vegetatiei iesite in drum 
– sa fie luate masuri! 
   Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 2(doua) 
exemplare, spre cele legale. 
        
        Presedinte de sedinta,                              Intocmit,   
             Consilier,                                             Secretar,  
             Moise Ion                                   Baltateanu Argentina 

 


