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1)Hotărârea nr. 109/19.12.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier 

local  al domnului BLAGA GICĂ. 
--  Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

2)Hotărârea nr. 110/19.12.2016  privind predarea către Ministerul Dezvoltării 

Regionale  și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții S.A., a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,, 

Sala de sport cu tribuna 102 locuri ,, în comuna Zănești, județul Neamț. 
- Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

3)Hotărârea nr. 111/19.12.2016  privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra 

terenului aflat în proprietatea privată a Comunei Zănești transmis în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 15/2003 numitului Șerban Emanuel - Ștefan. 
- Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

4) Hotărârea nr. 112/19.12.2016   privind  rezilierea contractului de concesiune nr. 2070 

din 10.06.2011, titular al contractului fiind Șerban Emanuel - Ștefan. 
- Se aprobă cu 12 voturi pentru, 1 abținere 

 

5) Hotărârea nr. 113/19.12.2016  privind  rectificarea nr.7 a bugetului local și 

modificarea listei de investiții pe anul 2016. 
- Se aprobă cu 12 voturi pentru, 1 abținere 

 

6) Hotărârea nr. 114/19.12.2016 privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 

anul fiscal 2017. 
- Se aprobă cu 13 voturi pentru 
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7)Hotărârea nr. 115/19.12.2016  privind concesionarea prin încredințare directă  către 

Mazilu Adrian- Ștefan, a suprafeței de 495 mp teren categoria de folosință curți- 

construcții situat în comuna Zănești, Cartier Dumitrița, lot 6/1, aparținând domeniului 

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

 

8) Hotărârea nr. 116/19.12.2016 privind concesionarea prin încredințare directă către 

Vâlcu Ioan a suprafeței de 474 mp teren categoria de folosință curți- construcții situat în 

comuna Zănești, Cartier Dumitrița, lot 9/1, aparținând domeniului privat al comunei 

Zănești, județul Neamț. 
- Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

9)Hotărârea nr. 117/19.12.2016  privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților 

de învățământ preuniversitar  de stat la nivelul comunei Zănești, pentru anul școlar 2017 

– 2018. 
- Se aprobă cu 13 voturi pentru 

 

10) Hotărârea nr. 118/19.12.2016 privind concesionarea prin licitație publică a terenului 

în suprafață de 1000 mp din act ( 962 măsurat), lot 45, 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 

 
 

 

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 
 

 

 

 

 

 


