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ÎÎnn  ccaaddrruull  șșeeddiinnțțeeii    aauu  ffoosstt  aaddooppttaattee  uurrmmăăttooaarreellee  hhoottăărrâârrii::  

  

1) Hotărârea nr. 64/31.08.2016 privind desemnarea reprezentantului în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară ,,AQUA 

NEAMȚ,, 

- Se aprobă cu 13 voturi pentru 
 

2) Hotărârea nr. 65/31.08.2016  privind modificarea și completarea actului 

constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, AQUA 

NEAMȚ,, 
- Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

3) Hotărârea nr. 66/31.08.2016  privind aprobarea atribuirii suprafeței de 500 

mp lot 80/1 situat în Cartier Dumitrița, numitului Cioflâncă Constantin - 

Răzvan, pentru construirea de locuință proprietate personală în condițiile 

Legii nr. 15/2003. 
- Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

4) Hotărârea nr. 67/31.08.2016  privind concesionarea prin încredințare 

directă către Mutu Vasile Silviu, a suprafeței de 392 mp, teren categoria de 

folosință curți -construcții situat în comuna Zănești, Canton Fauri, lot 11/ 1, 

aparținând domeniului privat al comunei Zănești, județul Neamț. 
- Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

5) Hotărârea nr. 68/31.08.2016 privind rezilierea contractului de concesiune  

nr. 4118/12.09.2012, titular al contractului fiind Dumitru Șerban;  
- Se aprobă cu 13 voturi pentru 
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6) Hotărârea nr. 69/31.08.2016  privind aprobarea concesionării prin licitație 

publică a terenului în suprafață de 1000 mp din acte (969 mp măsurat) , lot 

18 situat în comuna Zănești, punct Cartier Dumitrița, aflat în domeniul 

privat al Comunei Zănești, teren rămas liber în Zona de locuințe PUZ 

Dumitrița. 
- Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

7) Hotărârea nr. 70/31.08.2016  privind aprobarea vânzării unui teren în 

suprafață de 473 mp, proprietatea privată a comunei situat în intravilanul 

comunei Zănești, punct Cartier Fauri, identificat  în cvartal II, lot 14/ 2, nr. 

cadastral  50137, către Tărâță Constantin – Daniel. 
- Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

8) Hotărârea nr. 71/31.08.2016 privind aprobarea vânzării către Tărâță 

Constantin - Daniel a terenului  proprietate privată a comunei Zănești, 

atribuit în folosință gratuită pe durata existenței construcției în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 15/ 2003, teren în suprafață de 300 mp ce asigură 

servitute de trecere situat în comuna Zănești, punct Cartier Fauri, identificat 

în cvartal II, lot 14/ 1, având nr. cadastral 50139. 
- Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

9) Hotărârea nr. 72/31.08.2016  privind aprobarea vânzării unui teren în 

suprafață de 492 mp, proprietatea privată a comunei situat în intravilanul 

comunei Zănești, punct Cartier Fauri, identificat în cvartal III, lot 30/ 2, nr. 

cadastral  50300, Obreja Alexandru. 
- Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

10) Hotărârea nr. 73/31.08.2016 privind aprobarea vânzării către Obreja 

Alexandru a terenului proprietate privată a comunei Zănești, atribuit în 

folosință gratuită pe durata existenței construcției în conformitate cu 

prevederile Legii  nr. 15/ 2003, teren în suprafață de 300 mp ce asigură 

servitute de trecere situat în comuna Zănești, punct Cartier Fauri, identificat 

în cvartal III, lot 30/1, având nr. cadastral 50287. 
- Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

 

 



11) Hotărârea nr. 74/31.08.2016  privind nominalizarea reprezentantului 

Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în 

unitățile de învățământ din Comuna Zănești. 
- Se aprobă cu 12 voturi pentru, 1 abținere 

 

12) Hotărârea nr. 75/31.08.2016  privind aprobarea atribuirii suprafeței de 500 

mp, lot 79/2 situat în Cartier Dumitrița, numitului Marariu Constantin - 

Ciprian, pentru construirea de locuință proprietate personală în condițiile 

Legii nr. 15/2003. 
- Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

13) Hotărârea nr. 76/31.08.2016 privind rectificarea nr. 3 a bugetului local pe 

anul 2016. 
- Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

14) Hotărârea nr. 77/31.08.2016  privind retragerea dreptului de folosință 

gratuită asupra unor terenuri aflate în proprietatea privată a Comunei 

Zănești transmise în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind 

sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate 

personală. 
- Se aprobă cu 12 voturi pentru, 1 abținere 

 

15) Hotărârea nr. 78/31.08.2016  privind rezilierea contractelor de concesiune  

a loturilor pe care nu au fost edificate construcții, în Cartier Dumitrița, 

comuna Zănești, județul Neamț. 
- Se aprobă cu 11 voturi pentru, 2 abțineri 

 

16) Hotărârea nr. 79/31.08.2016  privind inițierea procedurii de închiriere prin 

licitație publică a suprafeței de 14 900 mp – pășune comunală – proprietatea 

publică a comunei Zănești. 
- Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

 17)     Hotărârea nr. 80/31.08.2016  privind inițierea procedurii de închiriere prin 

licitație publică a suprafeței  de 6130 mp – pășune comunală - proprietatea publică 

a comunei Zănești. 
- Se aprobă cu 13 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


