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DDiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  1155  ccoonnssiilliieerrii  llooccaallii  aalleeșșii,,  aauu  ffoosstt  pprreezzeennțții      1155    șșeeddiinnțțaa  ffiiiinndd  lleeggaall  ccoonnssttiittuuiittăă..  

  

ÎÎnn  ccaaddrruull  șșeeddiinnțțeeii    aauu      ffoosstt  aaddooppttaattee    uurrmmăăttooaarreellee    hhoottăărrâârrii::  

          1. Hotărârea nr. 57 din 30.09.2019 privind aprobarea modificării Organigramei și a 

Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Zănești. 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

 2. Hotărârea nr. 58 din 30.09.2019 privind modificarea actului constitutiv și statutului 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMȚ". 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

 3. Hotărârea nr. 59 din 30.09.2019 privind vanzarea prin licitatie publică, in condițiile 

legii, a unui imobil teren in suprafata de 2978 mp, apartinand domeniului privat, situat in str. 

Bâlciului, avand numar cadastral 51568. 

- Se aprobă cu 14 voturi pentru, 1 abținere 

 

 4. Hotărârea nr. 60 din 30.09.2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului local al Comunei Zănești, Județul Neamț. 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 
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 5. Hotărârea nr. 61 din 30.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizati pentru obiectivul de investiții "Amenajarea grupurilor sanitare si asigurarea cu 

utilitati a acestora la unitatile de invatamant preuniversitar de stat la Scoala Gimnaziala nr. 1, 

Scoala Gimnaziala nr. 2 si Gradinita din satul Traian, Comuna Zanesti, Judetul Neamț". 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

 6. Hotărârea nr. 62 din 30.09.2019 privind vanzarea prin licitatie publică, in condițiile 

legii, a unui imobil teren in suprafata de 2980 mp, apartinand domeniului privat, situat in str. 

Energiei, avand numar cadastral 52331. 

- Se aprobă cu 14 voturi pentru, 1 abținere 

 

 7. Hotărârea nr. 63 din 30.09.2019 privind vanzarea prin licitatie publică, in condițiile 

legii, a unui imobil teren in suprafata de 2965 mp, apartinand domeniului privat, situat la 

intersecția strazilor Energiei si Amurgului, avand numar cadastral 52694. 

- Se aprobă cu 14 voturi pentru, 1 abținere 

 

 8. Hotărârea nr. 64 din 30.09.2019 privind rectificarea nr. 4 a Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli   a comunei Zănești pentru anul 2019 precum și modificarea listei de investiții 

aferentă.  

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

 9. Hotărârea nr. 65 din 30.09.2019 privind  aprobarea vânzării directe către Stanciu Mihai - 

Codruț a terenului în suprafață de 498 mp, proprietatea privată a comunei situat în 

intravilanul comunei Zănești, punct Cartier Dumitrița, str. Bâlciului, nr. 10, având nr. 

cadastral 52072 

- Se aprobă cu 15 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 

 
 


