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ÎÎnn  ccaaddrruull  șșeeddiinnțțeeii    aauu    ffoosstt  aaddooppttaattee    uurrmmăăttooaarreellee    hhoottăărrâârrii::  

  

                       

1) Hotărârea nr. 92/20.12.2018 privind  validarea mandatului de consilier local 

în cadrul Consiliului Local al comunei Zănești, al domnului Băghiuț Ioan;  
--  Se aprobă cu 14 voturi pentru, 1 abținere  

 

2) Hotărârea nr. 93/20.12.2018 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 3 din 

data de 14.02.2013; 
--  Se aprobă cu 15 voturi pentru  

 

3) Hotărârea nr. 94/20.12.2018 privind aprobarea atribuirii suprafeței de 

984 mp, lot 90 situat în Cartier Canton Dumitrița, str. Energiei, numitei 

Constantinescu Mihaela, pentru construirea de locuință proprietate 

personală în condițiile Legii nr. 15/2003; 
--  Se aprobă cu 15 voturi pentru  

 

4) Hotărârea nr. 95/20.12.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate 

și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 

investiții ,, Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale în localitatea 

Zănești, comuna Zănești, județul Neamț,,; 
--  Se aprobă cu 15 voturi pentru  
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5)  Hotărârea nr. 96/20.12.2018 privind  modificarea și completarea art. 2 

din Hotărârea nr. 3 din 13.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de 

instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare și stabilirea 

cuantumului acesteia în comuna Zănești; 
--  Se aprobă cu 15 voturi pentru  

 

6) Hotărârea nr. 97/20.12.2018 privind  aprobarea organizării rețelei 

școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul 

comunei Zănești pentru anul școlar 2019-2020; 
--  Se aprobă cu 15 voturi pentru  

 

 

7) Hotărârea nr. 98/20.12.2018 privind  aprobarea investiției și a 

cheltuielilor legate de proiectul ,,Înființare parc cu tematică acvatică și 

punct de informare în Comuna Zănești, județul Neamț; 
--  Se aprobă cu 15 voturi pentru  

 

8)  Hotărârea nr. 99/20.12.2018  privind  aprobare prelungire contract 

închiriere cu Compania Națională Poșta Română SA. 
--  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, 

                                               Cezar Georgel Ciubotaru 

 

 
 

 

 

 

 

 


