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MMIINNUUTTAA  ȘȘEEDDIINNTTEEII  OORRDDIINNAARREE  AA  CCOONNSSIILLIIUULLUUII  LLOOCCAALL  

ZZĂĂNNEEȘȘTTII  DDIINN  DDAATTAA  DDEE  3311..1100..22001199  

  
DDiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  1155  ccoonnssiilliieerrii  llooccaallii  aalleeșșii,,  aauu  ffoosstt  pprreezzeennțții      1122    șșeeddiinnțțaa  ffiiiinndd  lleeggaall  ccoonnssttiittuuiittăă..  

  

ÎÎnn  ccaaddrruull  șșeeddiinnțțeeii    aauu      ffoosstt  aaddooppttaattee    uurrmmăăttooaarreellee    hhoottăărrâârrii::  

  
1.  Hotărârea nr. 67 din 31.10.2019 privind completarea si modificarea Inventarului bunurilor care fac 

parte din domeniul privat al comunei Zănesti, Judetul Neamț, înscris în Anexa nr. 2 la Hotararea nr. 14 din 

29.05.2013, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Se aprobă cu 12 voturi pentru 

 

 

 2. Hotărârea nr. 68 din 31.10.2019 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului 

alfat in proprietatea privata a Comunei Zanesti transmis in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 

numitului Manoliu Robert-Alexandru. 

- Se aprobă cu 12 voturi pentru 

 

 

 3. Hotărârea nr. 69 din 31.10.2019 privind aprobarea atribuirii suprafetei de 993 mp lot 82 situat in 

Cartier Dumitrita str. Bâlciului, numitului Vinca Andrei-Bogdan, pentru construirea de locuinta proprietate 

personală in conditiile Legii nr. 15/2003. 

- Se aprobă cu 11 voturi pentru, 1 vot contra 

 

 

 4. Hotărârea nr. 70 din 31.10.2019 privind aprobarea atribuirii suprafetei de 967 mp lot 18 situat in 

Cartier Dumitrita str. Parcului, numitei Iacoban Alexandra-Camelia, pentru construirea de locuinta 

proprietate personală in conditiile Legii nr. 15/2003. 
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- Se aprobă cu 11 voturi pentru, 1 vot contra 

 

 

 

 5. Hotărârea nr. 71 din 31.10.2019 privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare 

si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei in trimestrul al-III-lea, pe anul 2019. 

- Se aprobă cu 12 voturi pentru 

 

 

 6. Hotărârea nr. 72 din 31.10.2019 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 1 din 24.01.2006 

privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 

comunei Zănești. Județul Neamț. 

- Se aprobă cu 12 voturi pentru 

 

 

 7. Hotărârea nr. 73 din 31.10.2019 privind vanzarea prin licitatie publică, in condițiile legii, a unui 

imobil teren in suprafata de 1997 mp, apartinand domeniului privat, situat in str. Bâlciului, avand numar 

cadastral 52070. 

- Se aprobă cu 11 voturi pentru, 1 vot contra 

 

 

 8. Hotărârea nr. 74 din 31.10.2019 privind vanzarea prin licitatie publică, in condițiile legii, a unui 

imobil teren in suprafata de 728 mp, apartinand domeniului privat, situat in satul Zanesti, intre proprietati 

avand numar cadastral 52766. 

- Se aprobă cu 11 voturi pentru, 1 vot contra 

 

 

 9. Hotărârea nr. 75 din 31.10.2019 privind rectificarea nr. 5 a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a 

comunei Zănești  pentru anul 2019 precum și modificarea  listei de investiții  aferentă 

 

- 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 


