
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA ZĂNEŞTI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 40 din 16.05.2016

Privind completarea si modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al 
comunei Zăneşti, judeţul Neamţ, înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea nr.14 din 29.05.2013, cu

modificările şi completările ulterioare

Consiliul Local al comunei Zăneşti, judeţul Neamţ intrunit Ia lucrările şedinţei ordinare 
din data de 16.05.2016;
Având in vedere:

-Expunerea de motive a prezentată de domnul Lilip Ioan, primarul comunei Zăneşti, judeţul 
Neamţ, inregistrata sub nr. 3942 din 11.05.2016;

-Raportul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului, inregistrat sub nr. 3941 din 
11.05.2016;

-H.C.L. nr. 14/ 29.05.2013 privind insusirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public si privat al comunei Zăneşti, judeţul Neamţ;

-Avizul favorabil nr.ţiŢU. dinAţ.£5«&ft!&.al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului 
Local Zanesti;

-Constatandu-se ca au fost respectate prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala in administraţia publica;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit "c" si ale art. 45 alin.3 si art. 122, precum şi cele 
ale art. 115 alin. 1 lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Se aproba completarea Anexei la H.C.L. nr. 14/29.05.2013 privind insusirea 
inventarului domeniului public si privat al comunei Zăneşti, cu modiicarile si completările ulterioare, 
cu o poziţie (poziţia 142), conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 14/29.05.2013 privind insusirea inventarului 
domeniului public si privat al comunei Zăneşti, cu modificările si completările ulterioare raman 
neschimbate.

Art. 3 -  (1) Prezenta hotărâre se comunica prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei 
Zăneşti.

(2) Aducerea la cunoştinţă publica se face prin afişarea la sediul autorităţilor administraţiei 
publice locale, cât şi prin site-ul oficial al Primăriei comunei Zăneşti: www.eomunazanesti.ro

Preşedinte de şedinţă V_ ^  Contrasemnează pentru legalitate
Decebal PASCARU H j  Secretar,

Cezar Georgel CIUBOTARU
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Pentru \ x .
împotrivă —

Abţineri —

http://www.eomunazanesti.ro


Anexă

La hotărârea nr. 40 din 16.05.2016

COMPLETĂRI

La Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Zăneşti, judeţul Neamţ, 
înscris în Anexa la Hotărârea nr.14 din 29.05.2013, cu modificările şi completările ulterioare

Nr.
Crt.

Denumirea
bunului

Elemente de identificare Situaţia juridică 
actuală/denumire act 
proprietate sau alte 

acte doveditoare
142 Teren Amplasament - Intravilan Zăneşti, str. Culturii 

Vecinătăţi:

Nord- Pascaru Petru 

Sud- Baghiu Atanasoaiei Ion 

Est- Juncu Ligia

Vest- Baghiu Atanasoaiei Constantin 

Suprafaţa = 442 mp

Domeniul Privat

FREŞEDEINTE DE ŞEDINŢA 
Decebal PASCARI Contrasemnează

Secretar,
Cezar Georgel CIUBOTARU


