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ÎÎnn  ccaaddrruull  șșeeddiinnțțeeii    aauu    ffoosstt  aaddooppttaattee  uurrmmăăttooaarreellee    hhoottăărrâârrii::  

  

1) Hotărârea nr. 58/27.08.2018 privind aprobarea atribuirii suprafetei de 997 

mp, lot 36 situat in Cartier Dumitrita str. Brândușelor, numitului Dumitru 

Marius-Ionuț, pentru construirea de locuintă proprietate personală în condițiile 

Legii nr. 15/2003; 

- Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

2)  Hotărârea nr. 59/27.08.2018 privind aprobarea atribuirii suprafetei de 972 

mp, lot 37 situat in Cartier Dumitrita str. Brândușelor, numitului Cardaș 

Gabriel, pentru construirea de locuintă proprietate personală în condițiile Legii 

nr. 15/2003 

- Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

 

3)  Hotărârea nr. 60/27.08.2018  privind nominalizarea reprezentantului 

Consiliului Local Zănești în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în 

unitațile de învățământ din Comuna Zănești; 

- Se aprobă cu 12 voturi pentru, 1 abținere 
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4) Hotărârea nr. 61/27.08.2018 privind desemnarea a doi reprezentanți ai 

Consiliului Local Zănești ca membri în Consiliul de administrație al Școlii 

Gimnaziale Nr. 1 Zănești, pentru anul școlar 2018-2019; 

- Se aprobă cu 11 voturi pentru, 2 abțineri 

 

5) Hotărârea nr. 62/27.08.2018 privind aprobarea concesionarii prin licitatie 

publică a terenului in suprafata de 1000 mp lot. 2 strada Merilor, avand numar 

cadastral 52328 aflat in domeniul privat al Comunei Zanesti; 

- Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

 

6) Hotărârea nr. 63/27.08.2018 privind aprobarea vanzarii unui teren in 

suprafata de 497 mp, proprietatea privita a comunei situat in intravilanul 

comunie Zanesti, punct Cartier Dumitrita, str. Brândușelor, avand nr. cadastral 

52206, către Vinca Gheorghe. 

- 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


