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ÎÎnn  ccaaddrruull  șșeeddiinnțțeeii    aauu      ffoosstt  aaddooppttaattee    uurrmmăăttooaarreellee    hhoottăărrâârrii::  
1)Hotărârea nr. 42 din 23.08.2019 –  privind aprobarea atribuirii suprafeței de 993 mp, lot 78 

situat în Cartier Dumitrița, strada Bîlciului, numitului Marin Bogdan-Mihai, pentru construirea 

de locuință proprietate personală în condițiile Legii nr. 15/2003; 

- Se aprobă cu 12 voturi pentru 

2)Hotărârea nr. 43 din 23.08.2019 - privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra 

terenului aflat în proprietatea privată a Comunei Zănești transmis în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 15/2003 numitului Furtună Bogdan; 

- Se aprobă cu 12 voturi pentru 

3)Hotărârea nr. 44 din 23.08.2019 -  privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local 

Zănești în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ din Comuna 

Zănești; 

- Se aprobă cu 11 voturi pentru,  1 abținere 

4)Hotărârea nr. 45 din 23.08.2019 – privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului 

Local Zănești ca membri în Consiliul de administrație al Școlii Gimaziale nr. 1 Zănești, pentru 

anul școlar 2019-2020; 

- Se aprobă cu 10 voturi pentru,  2 abțineri 

 

 5)Hotărârea nr. 46 din 23.08.2019 - privind  aprobarea vanzarii directe catre Marin Marius a 

terenului in suprafata de 490 mp, proprietatea privata a comunei situat in intravilanul comunei 

Zanesti, punct Cartier Dumitrita, str. Brândușelor, nr. 7, avand nr. cadastral 52209;  

-          Se aprobă cu 12 voturi pentru 
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6)Hotărârea nr. 47 din 23.08.2019 - privind  aprobarea vanzarii directe catre Crețu Alexandru a 

terenului in suprafata de 2978 mp, proprietatea privata a comunei situat in intravilanul comunei 

Zanesti, punct Cartier Dumitrita, str. Bâlciului, nr. 2, avand nr. cadastral 51678;  

-     Se aprobă cu 12 voturi pentru 

                                                            

7)Hotărârea nr. 48 din 23.08.2019 – privind implementarea obiectivului de investiție 

,,Amenajarea grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unități de învățământ 

preuniversitar  de stat pentru Școala gimnazială nr. 1, comuna Zănești, Școala Gimnazială nr. 2, 

comuna Zănești, Grădinița din sat Traian, comuna Zănești, județul Neamț; 

- Se aprobă cu 12 voturi pentru 

 

8)Hotărârea nr. 49 din 23.08.2019 – privind aprobarea neasumării responsabilității de către 

UAT Zănești a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 

pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României; 

- Se aprobă cu 12 voturi pentru 

 

9)Hotărârea nr. 50 din 23.08.2019 – privind completarea și modificarea Inventarului bunurilor 

care fac parte din domeniul privat al comunei Zănești, județul Neamț, înscris în Anexa nr. 2 la 

Hotărârea nr. 14 din 29.05. 2013, cu modificările și completările ulteioare; 

- Se aprobă cu 12 voturi pentru 

 

10)Hotărârea nr. 51 din 23.08.2019 – privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al 

Comunei Zănești a investiției: ,,Sistem de iluminat public în Comuna Zănești, județul Neamț,, 

- Se aprobă cu 12 voturi pentru 

 

11)Hotărârea nr. 52 din 23.08.2019 – privind acordul Comunei Zănești pentru realizarea 

obiectivului de investiții ,,Rețea de alimentare cu apă la Ferma Zănești,,; 

- Se aprobă cu 12 voturi pentru 

  

 

În conformitate cu dispozițiile art. 10 din Legea  nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația public, cu modificările și 

completările ulterioare, minuta se va afișa la sediul Comunei Zănești. 

 

                                                            Secretar, 

                                               Cezar Georgel Ciubotaru 

 
 

 


