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     Incheiat astazi, 27.06.2019, orele 15,00 cu ocazia sedintei ordinare 
a Consiliului Local al comunei Zarnesti. 
     Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr. 172/2019 
si  a fost adusa la cunostinta consilierilor prin adresa nr. 4645/2019. 
     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 stabilirea taxei pentru punerea la  
dispozitia partidelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor 
cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, 
a unui extras din Registrul Electoral, pe suport electronic sau hartie.  

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri  
pentru colectarea selectiva a deseurilor in cadrul primariei com. 
Zarnesti. 

3. Raport privind activitatea asistentilor personali pentru sem.I  
2019 

4. Alte probleme ale activitatii curente. 
    Se supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare, cu 
mentiunea ca acesta a fost semnat de presedintele de sedinta. Supus 
la vot, acesta este aprobat in unanimitate de voturi, 15 “pentru”. 
    Se supune la vot ordinea de zi a prezentei, fiind aprobat in 
unanimitate de voturi 15”pentru”. 
   La primul punct al ordinii de zi, Proiect de hotarare privind 
stabilirea taxei pentru punerea la dispozitia partidelor politice, 
aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand 
minoritatilor nationale care participa la alegeri, a unui extras din 
Registrul Electoral, pe suport electronic sau hartie, Comisia de 
specialitate din cadrul Consiliului Local, a avizat favorabil proiectul 
de hotarare,fiind supus la vot acesta este aprobat cu 15voturi 



“pentru”. 
     La punctul al 2 lea al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind 
aprobarea Planului de masuri pentru colectarea selectiva a deseurilor 
in cadrul primariei com. Zarnesti, Comisia de specialitate din cadrul 
Consiliului Local, a avizat favorabil proiectul de hotarare, fiind supus 
la vot acesta este aprobat cu 15voturi “pentru”. 
    La punctul al 3 lea al ordinii de zi : Alte probleme ale activitatii 
curente, d-l primar Lazar Alexandru arata faptul ca numitul 
Anghelescu Cosmin a solicitat inchirierea unui spatiu, unde sa 
locuiasca cu familia sa. Din discutii i s-a pus la dispozitie fost Scoala 
de la vadu-soresti, cu conditia sa fie facuta curatenia generala in 
curtea acestea, care este invadata de vegetatie, iar la interior  
trebuiesc facute  reparatii. 
    D-l consilier Dobre Dumitru – la satul Pruneni, cetatenii nu-si 
ridica crengile de pe santuri! 
     D-l primar Lazar alexandru – acestia sunt locuitorii comunei 
noastre! 
    D-l consilier Vasile Dumitru, situatia drumurilor din satul 
Zarnesti, urmare a ploilor din aceasta primavara, este falnica! 
    D-l primar Lazar Alexandru arata faptul ca in ultima perioada, la 
cetateanul Preda Victor din satul Fundeni, s-a gasit un porc mistret 
decedat. De asemenea, la satul Pruneni, ursul a pradat gospodaria 
cetateanului Eftimie Valentin. Acestia i-a fost ranit 1 cap porcina de 
aprox.150kg. Cetatenii din satul pruneni au informat prin 112 despre 
aceasta problema. 
   Constatand ca nu mai sunt discutii si obiectiuni, d-na Cristea 
Valerica,  presedintele sedinte,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,  

          Cristea Valerica                              Baltateanu Argentina 

 

 


