
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA ZĂNEŞTI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 24 din 26.02.2016

privind atribuirea in proprietatea unor persoane fizice a unor suprafeţe de teren situate in 
intravilanul comunei Zăneşti, conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, cu modificările si completările

ulterioare

Consiliul Local al comunei Zanesti judeţul Neamţ, întrunit în şedinţa ordinara in data de 
26.02.2016;

Luând act de Raportul de specialitate al biroului Cadastru, Fond Funciar si Registru Agricol- 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 1463/18.02.2016, expunerea de 
motive a primarului comunei Zanesti, Filip Ioan in calitate de iniţiator, înregistrata sub nr. 
1481/19.02.2016;

In temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicata si modificata prin Legea nr. 247/2005 cat si 
a Regulamentului privind procedura de constituire , atribuţiile si funcţionarea comisiilor pentru 
stabilirea drepturilor de proprietate private asupra terenurilor , a modelului modului de atribuire a 
titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobata prin H.G. nr. 890/2005;

Vazand avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local avand 
nr.)> ^../26 .02 .2016;

Avand in vedere prevederile art. 4 si 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administraţia publica locala;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 9, art. 45, alin. 3, art. 47, art. 48 aii. 1, art. 115 
alin.l lit.b si art. 117 lit.a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Avizează propunerile privind atribuirea in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de 
folosinţa asupra terenurilor si proprietari ai locuinţelor a suprafeţelor de teren aferent acestora situate in 
intravilanul comunei Zanesti, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. Primarul comunei Zanesti, prin aparatul de specilitate asigură aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Secretarul comunei Zanesti va comunica persoanelor si instituţiilor interesate prezenta 
hotarare.
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