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ÎÎnn  ccaaddrruull  șșeeddiinnțțeeii    aauu  ffoosstt  aaddooppttaattee  uurrmmăăttooaarreellee  hhoottăărrâârrii::  

  

1) Hotărârea nr. 55/16.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Local Zănești. 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

2) Hotărârea nr. 56/16.07.2016  privind organizarea și sărbătorirea Zilei 

comunei Zănești, județul Neamț 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

3) Hotărârea nr. 57/16.07.2016 privind premierea elevilor din unitățile de 

învățământ zăneștene, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 

2015-2016. 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

4) Hotărârea nr. 58/16.07.2016  privind organizarea evenimentului ,,Nunta de 

aur,, pentru cuplurile  din comuna Zănești care în cursul acestui an au 

împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă. 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

5) Hotărârea nr. 59/16.07.2016 privind desemnarea a doi reprezentanți ai 

Consiliului Local Zănești în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale 

nr.1 Zănești, pentru anul școlar  2016 – 2017. 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

 

 

mailto:primariazanesti@yahoo.co
mailto:primaria.zanesti@yahoo.com


6) Hotărârea nr. 60/16.07.2016  privind constituirea fondului de rezervă 

bugetară aflat la dispoziția Consiliului Local Zănești pe anul 2016. 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

7) Hotărârea nr. 61/16.07.2016  privind aprobarea contului de execuție  al 

bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Zănești, județul Neamț, la 

data de 30.06.2016. 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

 

8) Hotărârea nr. 62/16.07.2016 privind modificarea Organigramei și a 

statului de funcții și de personal, având în vedere înființarea postului de 

Consilier cadastru  gr. II – Compartiment Registru agricol, Fond funciar și 

Cadastru  și a  Compartimentului Cămin Cultural  în subordinea Consiliului 

Local Zănești, cu trei posturi de personal contractual în structură. 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

 

9) Hotărârea nr. 63/16.07.2016  privind aprobarea Statutului și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Căminului Cultural Zănești, 

județul Neamț. 
-  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 
 

 

 

 

 

 


