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     Incheiat astazi, 31.01.2019 orele 15,00 cu ocazia sedintei ordinare a 

Consiliului Local al comunei Zarnesti. 
     Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr. 10/2019 si  a fost 
adusa la cunostinta consilierilor prin adresa nr. 454/2019 

     La  lucrarile acestei sedinte participa un nr.14 consilieri, din totalul de 15 in 
functie, fiind absent d-l Chirnoaga Nicolae. 

      Este prezent d-l primar  Lazar Alexandru, viceprimar Popescu C-tin Aurel, 
Baltateanu Argentina, secretar, lipseste motivat, fiind inlocuita cu referent 
Ungureanu Marian.     

     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 prelungirea valabilitatii P.U.G. 
  2.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ce se vor acorda 

incepand cu 01.01.2019 pentru functionarii publici si personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate propriu al primarului com. Zarnesti, jud. Buzau 
– familia ocupationala- “Administratie” si Serviciul Public Comunitar Local 

Evidenta Persoanelor Zarnesti; 
   3.Proiect de hotarare privind  insusirea Rapoartelor anuale de evaluare a 

aplicarii Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interés public 
si a Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala pentru anul 2018, la 
nivelul autoritatilor administratiei publice locale ale com. Zarnesti 

   4.Proiect de hotarare privind  validarea Dispozitiei nr. 2/2019 a Primarului 
com. Zarnesti, jud. Buzau 

   5.Raport privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Zarnesti, jud. 
Buzau a primarului comunei pentru anul 2018 – si asupra gestionarii bunurilor 
mobile si imobile; 

   6.Raport privind activitatea viceprimarului  pentru anul 2018; 
   7.Raport anual privind activitatea Compartimentulului de asistenta sociala 
pentru anul 2018;   

   8.Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
   9.Raport privind activitatea desfasurata de consilierii local pe anul 2018; 

   10. Alte probleme ale activitati curente. 
   D-l primar Lazar Alexandru informeaza asupra faptului ca ordinea de zi a fost 
suplimentata  cu  proiectul  de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor 

locale pentru anul 2019. 
   Presedintele de sedinta, consilier,  Calin  Veronica  supune la vot ordinea de zi 
a prezentei sedinte, cu modificarea intervenita. Supusa la vot, aceasta este 

aprobata in unanimitate de voturi 14 “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, 

14voturi pentru”. 
    La punctul 1 al ordinii de zi:“Proiect de hotarare privind prelungirea 

valabilitatii P.U.G., 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 

14 “pentru”. 
    La punctul al 2–lea al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind stabilirea 

salariilor de baza ce se vor acorda incepand cu 01.01.2019 pentru functionarii 
publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate propriu al 
primarului com. Zarnesti, jud. Buzau – familia ocupationala- “Administratie” si 

Serviciul Public Comunitar Local Evidenta Persoanelor Zarnesti, fiind supus la 
vot, este aprobat in unanimitate de voturi 14 “pentru”; 
    La punctul al 3lea al ordinii de zi:  Proiect de hotarare privind  insusirea 

Rapoartelor anuale de evaluare a aplicarii Legii nr. 544/2001, privind liberul 
acces la informatiile de interés public si a Legii nr.52/2003, privind transparenta 

decizionala pentru anul 2018, la nivelul autoritatilor administratiei publice locale 
ale com. Zarnesti, fiind supus la vot, este aprobat in unanimitate de voturi 
14”pentru”. 

    La punctul al 4 lea al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind  validarea 
Dispozitiei nr. 2/2019 a Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau, fiind supus la vot 

este aprobat in unanimitate de voturi, 14”pentru”. 
   La punctul suplimentar al ordinii de zi:“Proiect de hotarare privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019”, primarul comunei, arata faptul ca 

pentru anul 2019, impozitele trebuiesc marite cu indicele inflatiei comunicat pe 
site-ul Ministerului Finantelor Publice.  
    Supus la vot proiectul de hotarare la punctul suplimentar al ordinii de zi, este 

aprobat in unanimitate de voturi 14”pentru”. 
    La punctele 5-8 ale ordinii de zi, se da citire raporatelor intocmite. 

    D-l primar informeaza consilierii ca in perioada urmatoare, se va realiza un 
studiu de impact privind aducerea gazelor in comuna noastra.  
     La punctul al 10 lea al ordinii de zi: “alte probleme ale activitatii curente” – d-l 

consilier Anghlelescu Valeriu – de ce un este actualizat site-ul oficial al institutiei 
privind lista datornicilor? 

     D-l Primar Lazar Alexandru – se va intresa personal si va informa consilierii 
pentru sedinta din luna februarie.  
    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 

 


