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ÎÎnn  ccaaddrruull  șșeeddiinnțțeeii    aauu      ffoosstt  aaddooppttaattee    uurrmmăăttooaarreellee    hhoottăărrâârrii::  

 
1. Hotărârea nr. 24 din 27. 03.2020  privind validarea mandatului de consilier local in cadrul 

Consiliului Local al Comunei Zanesti, al domului Costin Mihai Iulian. 

- Se aprobă cu 14 voturi ,,pentru,, și 1 abținere 

 

 2.  Hotărârea nr. 25 din 27. 03.2020  privind retragerea Municipiului Roman din cadrul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt si modificarea Actelor Statutare ale Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT". 

- Se aprobă cu 14 voturi ,,pentru,, și 1 abținere 

 

 3. Hotărârea nr. 26 din 27. 03.2020  privind aprobarea Regulamentului de utilizare pentru parcul 

de masini al UAT Zanesti. 

        - Se aprobă cu 15 voturi ,,pentru,, 

 

 4. Hotărârea nr. 27 din 27. 03.2020  privind vanzarea prin licitatie publica, in conditiile legii, a 

unui imobil teren in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat, situat in str. Crinilor, nr. 1625, 

avand numar cadastral 52751. 

       - Se aprobă cu 15 voturi ,,pentru,, 
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         5. Hotărârea nr. 28 din 27. 03.2020  privind aprobarea vanzarii directe catre Baigher Bogdan-

Petru a terenului in suprafata de 500 mp, proprietatea privata a comunei situat in intravilanul comunei 

Zanesti, str. Merilor, nr. 3, avand numar cadastral 52323. 

 6. Hotărârea nr. 29 din 27. 03.2020  privind vanzarea prin licitatie publica, in conditiile legii, a 

unui imobil teren in suprafata de 500 mp, apartinand domeniului privat, situat in str. Brândușelor, nr. 7, 

avand numar cadastral 52208. 

         - Se aprobă cu 15 voturi ,,pentru,, 

 7. Hotărârea nr. 30 din 27. 03.2020  privind aprobarea vanzarii directe catre Marin Nicoleta a 

terenului in suprafata de 992 mp, proprietatea privata a comunei situat in intravilanul comunei Zanesti, 

str. Brândușelor, nr. 5, avand numar cadastral 52207. 

         - Se aprobă cu 15 voturi ,,pentru,, 

          8. Hotărârea nr. 31 din 27. 03.2020   privind rectificarea nr. 2 a Bugetului de Venituri si 

Cheltuieli a comunei Zanesti pentru anul 2020. 

         - Se aprobă cu 15 voturi ,,pentru,, 

 

 9. Hotărârea nr. 32 din 27. 03.2020  privind aprobarea fazelor Nota Conceptuala si Tema de 

Proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice (faza DALI), pentru investitia 

"Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe străzi in Comuna Zanesti, judetul Neamt". 

         - Se aprobă cu 15 voturi ,,pentru,, 

 

 10. Hotărârea nr. 33 din 27. 03.2020   privind aprobarea fazelor Nota Conceptuala si Tema de 

Proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice (faza DALI), pentru investitia 

"Sistem de supraveghere video stradal în Comuna Zanesti, judetul Neamt". 

         - Se aprobă cu 15 voturi ,,pentru,, 

 

 11. Hotărârea nr. 34 din 27. 03.2020  privind aprobarea fazelor Nota Conceptuala si Tema de 

Proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice (faza DALI), pentru investitia 

"Reabilitarea parcurilor Traian, Canton Fauri și Cernușca din Comuna Zanesti, judetul Neamt".  

         - Se aprobă cu 15 voturi ,,pentru,, 

 



12. Hotărârea nr. 35 din 27.03.2020 privind transmiterea în folosință gratuită către SC DELGAZ 

GRID SA a suprafeței de 30,5 mp teren, în vederea executării lucrării ,,Alimentare cu energie electrică 

sală de sport cu tribună 102 locuri (P+1E) în satul Zănești, județul Neamț,, 

         - 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 General UAT Zănești, 

Cezar Georgel Ciubotaru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


