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ÎÎnn  ccaaddrruull  șșeeddiinnțțeeii    aauu  ffoosstt  aaddooppttaattee  uurrmmăăttooaarreellee  hhoottăărrâârrii::  

  

1) Hotărârea nr. 31/27.06.2017 privind rectificarea nr.2 a bugetului local pe 

anul 2017; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

2) Hotărârea nr. 32/27.06.2017 privind organizarea și sărbătorirea Zilei 

comunei Zănești, județul Neamț; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

3) Hotărârea nr. 33/27.06.2017 privind organizarea evenimentului ,,NUNTA 

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

împlinit 50 de ani de căsnicie neăntreruptă; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

4) Hotărârea nr. 34/27.06.2017 privind premierea elevilor din unitățile de 

învățământ zăneștene care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2016-

2017; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

5) Hotărârea nr. 35/27.06.2017 privind completarea și modificarea 

Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei 

Zănești, județul Neamț, înscris în Anexa  nr. 2 la Hotărârea  nr. 14 din 

29.05.2013, cu modificările și completările ulterioare; 
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- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

6) Hotărârea nr. 36/27.06.2017 privind completarea și modificarea 

Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei 

Zănești, județul Neamț, înscris în Anexa  nr. 1 la Hotărârea  nr. 14 din 

29.05.2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

7) Hotărârea nr. 37/27.06.2017 privind  aprobarea vânzării către Bratosin 

Andrei Daniel a terenului proprietate privată a comunei Zănești atribuit în 

folosință gratuită pe durata existenței construcției în conformitate cu 

prevederile Legii  nr.15/2003, teren în suprafață de 497 mp (500 din acte) ce 

asigură servitute de trecere situat în comuna Zănești, punct cartier Dumitrița, 

identificat în cvartal II, lot 40/1, având nr. cadastral 52182; 

-  Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

8) Hotărârea nr. 38/27.06.2017 privind aprobarea vânzării unui teren în 

suprafață de 500 mp, proprietatea privată a comunei situat în intravilanul 

comunei Zănești, punct Cartier Dumitrița, identificat în cvartal II, lot 40/2, 

nr. cadastral 52183, către Bratosin Andrei Daniel; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

9) Hotărârea nr. 39/27.06.2017 privind atribuirea în proprietatea unor 

personae fizice a unor suprafețe de teren situate în intravilanul comunei 

Zănești, conform art. 36, alin. 2,3și 6 din Legea 18/1991, cu modificările și 

completările ulterioare. 
-  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 

 

 


