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     Incheiat astazi, 24.11.2020, orele 14,00 cu ocazia sedintei ordinare a 

Consiliului Local al comunei Zarnesti. 
     Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.259/2020, si  a fost 

adusa la cunostinta consilierilor prin adresa de convocare nr. 
7316/17.11.2020 
     Sedinta se desfasoara prin prezenta fizica a consilierilor locali sala de 

sedinte a Consiliului Local  din incinta Primariei com. Zarnesi.  
     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,  fiind afisat pe site-ul oficial al institutiei si prin intermediul 
avizierului si cuprinde urmatoarele: 

 
  1.Depunerea juramantului de catre d-nii: Aurica Marius-Gabriel, Nicolae 
Sorin si Moise Ion, pentru care s-au validat  mandatele de consilieri locali 

supleanti prin Incheierea Judecatoriei Buzau din 09.11.2020 in dosarul 
13312/200/2020 ; 

  2. Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni. 
 3. Alegerea comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local. 
  4.Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului 

Local. 
   5. Alegerea Viceprimarului comunei Zarnesti  
   6. Proiect de hotarare privind schimbarea Reprezentantului legal al 

obiectivului de investitii “Realizarea iluminatului public aferent drumului 
comunal DC109- din comuna zarnesti, jud.Buzau – prin utilizarea “energiei 

verzi”. 
   7. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii si 
implementarii proiectului “Achizitionarea de tablete si dispozitive electronice 

pentru unitatile de invatamant din comuna Zarnesti, judetul Buzau 
   8.Prezentarea procesului-verbal nr.7203/12.11.2020 privind  alegerea 

Delegatului Satesc pentru satul Pruneni  
   
  9. Alte pobleme ale activitatii curente. 

 
 
 

 



    Secretarul comunei, Baltateanu Argentina, deschide lucrarile  prezentei 
sedinte, se supune la vot ordinea de zi a sedintei, fiind aprobata in unanimitate 

de voturi, 13”pentru”. 
 

    La punctul 1. al odinii de zi, se procedeaza la depunerea juramantului de 
catre consilierii: Aurica Marius-Gabriel, Moise Ion si Nicolae Sorin. 
   La punctul 2 al ordinii de zi, se solicita propuneri din partea consilierilor 

locali pentru alegerea presedintelui de sedinta. 
   D-l consilier Subasu Georgel, propune pe d-l consilier Anghelescu Valeriu. 
   D-l consilier Musat Ion, propune pe d-l consilier Lazar Alexandru. 

   Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot prima propunere(Anghelescu 
Valeriu), rezultatul fiind 6 voturi”pentru” si 7 voturi”impotriva”. 

   Se supune la vot a 2-a propunere pentru a-l consilier Lazar Alexandru, 
rezultatul fiind 7 voturi “pentru”, 6 voturi”impotriva”. 
   D-l presedinte de sedinta ales, Lazar Alexandru, preia  in continuare lucrarile  

sedintei. 
     La punctul 3 al ordinii de zi:  Alegerea comisiilor de specialitate din cadrul 

consiliului local,  d-na secretar Baltateanu Argentina, informeaza, ca in cadrul 
consiliului sunt 3 comisii cu urmatoarea titulatura: 
   1.Comisia de buget, finante, administrarea domeniului public si privat al 

comunei, compusa din 5 persoane. 
   2.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, invatamant, 
sanatate, cultura, comert, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, 

compusa din 5 persoane. 
    3. Comisia pentru urbanism, protecti mediului, salubrizare, servicii publice, 

compusa din 3 persoane. 
   D- l presedinte de sedinta, consilier Lazar Alexandru, solicita propuneri din 
partea consilierilor, in vederea repartizarii acestora in cadrul comisiilor. 

    D-na consilier Calin Veronica  - propun: d-l Lazar Alexandru – la comisia de 
buget finante, d-l  consilier Musat Ion la Comisia juridica, d-l consilier Musat 
ion la comisia  de urbanism. 

   D-l consilier Subasu George: propun: d-l consilier Anghelescu Valeriu la 
comisia de buget finante, d-l consilier Nicolae Sorin la comisia juridica, si d-l 

Aurica Gabriel la comisia de urbanism . 
   Intrucat fiecare formatiune politica a facut propriile propuneri, configuratia 
Comisiilor de specialitate este urmatoarea: 

   Comisia  nr. 1 de buget, finante, administrarea domeniului public si privat al 
comunei in urmatoarea componenta: 

     1. Lazar Alexandru consilier PSD 
     2. Cristea Valerica  consilier PSD 
     3. Anghelescu Valeriu  consilierPNL 

     4. Subasu Georgel  consilier PMP 
     5. Dinu Vicor-Marian consilier Pro Romania 
    Comisia nr.2.pentru administratie publica locala, juridica, invatamant, 

sanatate, cultura, comert, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, in 
urmatoarea componenta: 



 1. Popescu C-tin Aurel consilier PSD 
 2. Moise Ion   consilier PSD 

 3. Nicolae  Sorin   consilier PMP 
 4. Aurica Marius-Gabriel consilier PMP  

 5. Stroe Stefan  consilier PNL 
  Comisia nr. 3 pentru urbanism, protectia mediului, salubrizare, servicii 
publice, in urmnatoarea componenta: 

   1. Musat Florinel  consilier  PSD 
   2.Calin Veronica  consilier PSD 
   3. Eftimie Gheorghita consilier PNL 

   D-l presedinte de sedinta, supune la vot, componenta comisiilor de 
specialitate din cadrul consiliului local in forma mai sus prezentata, fiind 

aprobata in unanimitate de voturi 13 “pentru”. 
  La punctul al 4- lea al ordinii de zi, aprobarea Regulamentului de Organizare 
si Functionare a Consiliului Local, d-l presedinte de sedinta Lazar Alexandru,  

supune la vot proiectul de hotarare, fiind aprobat cu 12 voturi “pentru”, si 1 
“abtinere” , in persoana d-lui  consilier Lazar Alexandru. 

   La punctul al 5 al ordinii de zi,  Alegerea Viceprimarului comunei Zarnesti,  
D-l presedinte de sedinta, Lazar Alexandru,  solicita propuneri:  
  D-l consilier Stroe Stefan, propun pe d-l consilier Anghelescu Valeriu. 

  D-l consilier Moise Ion, propun pe d-l consilier Subasu Georgel. 
  D-l consilier Popescu C-tin Aurel, propun pe d-l consilier Lazar Alexandru.  
  D-l consilier Subasu Georgel – refuz propunerea! 

   D-l presedinte de sedinta, Lazar Alexandru,  supune la vot, modalitatea de 
votare, prin taierea numelui persoanei care nu dorin sa iasa viceprimar, sau 

alta propunere? 
    Supusa la vot propunerea, a fost aprobata in unanimitate de voturi 13 
“pentru”. 

     Se trece la alegerea viceprimarului prin completarea buletinelor de vot de 
catre secretarul comunei Baltateanu Argentina, inmanarea  acestora d-nilor 
consilieri, si desfasurarea propriu zisa a votarii. 

    Rezultatul votului secret este urmatorul: 
    d-l consilier Lazar Alexandru  6 voturi  

    d-l consilier Anghelescu Valeriu 6 voturi  
    1 vot nul 
    Conform prevederilor art. 152 (2) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrariv, “viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, 
din randul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a 

consilierilor locali”. In aceasta situatie, nici unul dintre candidati, nu a intrunit 
majoritatea absoluta.  
    La punctul al 6 lea al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind schimbarea 

Reprezentantului legal al obiectivului de investitii:“Realizarea iluminatului 
public aferent drumului comunal DC109- din comuna Zarnesti, jud.Buzau – 
prin utilizarea “energiei verzi”, primarul comunei, d-l Matei Sorin, prezinta 

d-nilor consilieri proiectul de hotarare. 



   D-l presedinte de sedinta, Lazar Alexandru – supune la vot  proiectul de 
hotarare, in forma prezentata. Supus la vot a fost aprobat cu un numar de 13 

voturi”pentru”. 
   D-l consilier Popescu Aurel, la nivelul comunei, se deruleaza mai multe 

proiecte de investitii prin A.F.I.R., trebuia facuta o singura hotarare de consiliu 
prin care sa fie schimbat  reprezentantul legal din  toate  proiectele. 
    La punctul al 7 lea al ordinii de zi: “Proiect de hotarare privind aprobarea 

obiectivului de investitii si implementarii proiectului “Achizitionarea de tablete 
si dispozitive electronice pentru unitatile de invatamant din comuna Zarnesti, 
judetul Buzau”, primarul comunei, d-l Matei Sorin, prezinta d-nilor consilieri 

proiectul de hotarare. 
    D-l Matei Sorin prin acest proiect se propune achizitionarea a: 

     324buc tablete la pretul de 297,50euro/buc cu TVA; 
      24   laptopuri la pretul de 750 euro/buc cu TVA; 
        2 proiectoare la pretul de 500 euro/buc cu TVA; 

        2buc ecrane de proiectie tip trepied, la pretul de 100 euro/buc cu TVA;  
        9 buc tabla interactiva, la pretul de 2000 euro/buc cu TVA; 

      1 servicii de consultanta, la pretul de 1.034,81euro/buc cu TVA; 
      1 cheltuieli de informare si publicitate la pretul de 824,74euro/buc cu TVA; 
   D-l consilier Dinu Victor, care este nr. de elevi? 

   D-l primar Matei Sorin  324 elevi! 
   D-l consilier Lazar Alexandru, legislatia din luna august prevede altceva! 324 
copii x 100 euro/ beneficiar, suma s-a dublat? S-au facut dosare pentru 

achizitii de calculatoare inainte de august 2020, si un elev  nu poate beneficia 
de finantare din partea statului de 2 ori.  

   D-l Lazar Alexandru Contractul sa aiba prevederi clare: “proiectul si 
consultantul sa fie dat la plata, dupa ce acesta este eligibil ”. Sa se tina seama 
de contributia Primariei!  

  D-l presedinte de sedinta, Lazar Alexandru – supune la vot  proiectul de 
hotarare, in forma prezentata. Supus la vot a fost aprobat cu un numar de 13 
voturi”pentru”. 

      
  La punctul al 8lea al ordinii de zi: Prezentarea procesului-verbal 

nr.7203/12.11.2020 privind  alegerea Delegatului Satesc pentru satul Pruneni.  
  D-na secretar Baltateanu Argentina, da citire procesului-verbal incheiat la 
12.11.2020, in cadrul adunarii satesti prin care a fost desemnat delegatul 

satesc in persoana d-lui Niculescu Stefan. Urmeaza un schimb de replici, 
formulate de catre d-nii conilieri: Lazar Alexandru si Popescu C-tin –Aurel, la 

adresa secretarului comunei, dupa cum urmeaza: 
    D-l Lazar Alexandru, unde a avut loc adunarea sateasca, ai participat la 
aceasta tu la acesta adunare? 

    D-na secretar Baltateanu Argentina, prin dispozitia primarului de convocare 
nr.230/02.11.2020, adunarea sateasca a fost prevazuta a se tine la Scoala 
Generala. In vederea asigurarii distantarii fizice, adunarea s-a desfasurat in 

imediata vecinatate a Scolii gen. Pruneni. Locuitorii satului au fost convocati 
prin afise, amplasate la magazinele din zona. 



       D-l consilier Popescu C-tin-Aurel, in ce data s-a facut convocarea? De ce 
nu s-a respectat termenul de 15 zile prevazut in legislatie? 

     D-na Secretar Baltateanu Argentina, documentatia este transmisa la 
Prefectura,  care verifica legalitatea documentelor. Termenul de alegere a 

delegatului satesc este de 20 de zile de la constituirea consiliului local. Prin 
ordinul Prefectului nr.794/2020,Consiliul Local Zarnesti s-a constituit la 
29.11.2020. Deci data limita de alegere a delegatului satesc era de 17.11.2020   

    D-l consilier Dinu  Victor, delegatul satesc sa se  prezinte! 
    D-l Niculescu Stefan – nu sunt membru nici unui partid politic! Am fost ales 
de o adunare satesca, la care au participat 25 persoane! 

    D-l consilier Dinu Victor, proiectele de hotarare sa fie trimise inainte 
consilierilor pentru a se lua la cunostinta! 

    D-l consilier Anghelescu Valeriu, Comisiile de specialitate din cadrul 
Consiliului Local,  trebuie sa se intruneasca inainte de sedinta cu 5 zile. 
Sedintele trebuie sa se desfasoare on-line. 

    D-l consilier Lazar Alexandru, s-a vazut on-line, este pentru anumite 
persoane! 

     D-l primar Matei Sorin – intentionam ca sedinte consiliului local sa se 
desfasoare on-line. Referitor la materialele care trebuie comunicate dvs., d-nilor 
consilieri, cunoastem obligatia legala de transmitere  in termenul legal.  

Propunen sa ne organizam. Consilierii locali sa lase adresele de e-mail pentru a 
li se comunica prin mijloace electronice. Putem comunica pe partide, dvs., 
decideti!   

     D-l Dinu Victor, mi se pare corect ca sedintele consiliului local sa se 
transmita live 

   Constatand ca nu mai sunt discutii si obiectiuni, d-l Lazar Alexandru, 
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,  
         Lazar Alexandru                                Baltateanu Argentina 

                                                   

 
 


