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MMIINNUUTTAA  ȘȘEEDDIINNTTEEII  OORRDDIINNAARREE  AA  CCOONNSSIILLIIUULLUUII  LLOOCCAALL  

ZZĂĂNNEEȘȘTTII  DDIINN  DDAATTAA  DDEE  2288..0022..22001199  

  
DDiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  1155  ccoonnssiilliieerrii  llooccaallii  aalleeșșii,,  aauu  ffoosstt  pprreezzeennțții      1144    șșeeddiinnțțaa  ffiiiinndd  lleeggaall  ccoonnssttiittuuiittăă..  

  

ÎÎnn  ccaaddrruull  șșeeddiinnțțeeii    aauu      ffoosstt  aaddooppttaattee    uurrmmăăttooaarreellee    hhoottăărrâârrii::  

  

1) Hotărârea nr. 10 din 28.02.2019 – privind aprobarea Amenajamentului 

pastoral pentru pajiștile și islazurile aflate în proprietatea comunei Zănești;  

--  Se aprobă cu 14 voturi pentru  

 

2) Hotărârea nr. 11 din 28.02.2019 -  privind aprobarea scoaterii din 

funcţiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al Comunei Zăneşti in 

vederea casarii si valorificării; 

--  Se aprobă cu 14 voturi pentru  

 

 

3) Hotărârea nr. 12 din 28.02.2019 - privind propunerea acordării 

calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale 

pentru secretarul comunei, pe anul 2018; 
--  Se aprobă cu 14 voturi pentru  

 

 

4) Hotărârea nr. 13 din 28.02.2019 - privind actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici, aferent obiectivului de investiţie "Construire pod in 

sat Traian Comuna Zanesti, judeţul Neamţ", aprobaţi prin Hotararea 

Consiliului Local al Comunei Zanesti nr. 74/25.10.2018; 
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--  Se aprobă cu 14 voturi pentru  

 

 

 

5) Hotărârea nr. 14 din 28.02.2019 - privind aprobarea cofinanțării 

obiectivului "Construire pod in sat Traian, comuna Zanesti, judeţul 

Neamţ; 
--  Se aprobă cu 14 voturi pentru  

 

 

6) Hotărârea nr. 15 din 28.02.2019 - privind actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici, aferent obiectivului de investiţie "Reparaţii curente pe 

străzile Păcii, Tineretului, Morii, Zăvoiului 1 si Zăvoiului 2 din Comuna 

Zanesti, judeţul Neamţ", aprobaţi prin Hotararea Consiliului Local al 

Comunei Zanesti nr. 30/27.04.2018"; 
--  Se aprobă cu 14 voturi pentru  

 

 

7) Hotărârea nr. 16 din 28.02.2019 - privind acordarea denumirii strada 

Unirii, strada ce face legătura dintre strada Parcului și strada Apusului; 
--  Se aprobă cu 14 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 

 

 

 

 

 

 


