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ÎÎnn  ccaaddrruull  șșeeddiinnțțeeii    aauu  ffoosstt  aaddooppttaattee  uurrmmăăttooaarreellee  hhoottăărrâârrii::  

  

Hotărârea nr. 39/16.05.2016 prin care se ia act demisia consilierului local Vinca Daniel 

și se declară vacant locul de consilier local. 
- Se aprobă cu 12 voturi pentru 

 

 Hotărârea nr. 40/16.05.2016 privind completarea  și modificarea Inventarului bunurilor 

care fac parte din domeniul privat al comunei Zănești, județul Neamț, înscris în Anexa nr. 

2 la Hotărârea  nr. 14 din 29.09.2013, cu modificările și completările ulterioare. 
- Se aprobă cu 12 voturi pentru 

 

Hotărârea nr. 41/16.05.2016 privind  aprobarea atribuirii suprafeței de 500 mp, lot 67/1 

situat în Cartier Dumitrița, numitului Stanciu Mihai Codruț , pentru construire de locuință 

proprietate personală în condițiile Legii nr. 15/2003. 
- Se aprobă cu 12 voturi pentru 

 

 Hotărârea nr. 42/16.05.2016 privind concesionarea prin încredințare directă  către 

Baghiu – Atănăsoaiei Constantin, a suprafeței de 442 mp teren  categoria de folosință 

curți – construcții situat în comuna Zănești, strada Culturii, nr. 570, aparținând 

domeniului privat al comunei Zănești, județul Neamț. 
- Se aprobă cu 12 voturi pentru 

 

 Hotărârea nr. 43/16.05.2016 privind concesionarea prin încredințare directă către Vinca 

Gabriel, a suprafeței de 468 mp teren categoria de folosință curți – construcții, situat în 

comuna Zănești, cartier Dumitrița, lot 25/2, aparținând domeniului privat al comunei 

Zănești, județul Neamț. 
- Se aprobă cu 12 voturi pentru 
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 Hotărârea nr. 44/16.05.2016 privind concesionarea prin  încredințare directă către 

Acunune Alina Elena, a suprafeței de 496 mp teren, categoria de folosință curți-

construcții, situat în comuna Zănești, cartier Dumitrița, lot  17/2, aparținând domeniului 

privat al comunei Zănești, județul Neamț. 
- Se aprobă cu 12 voturi pentru 

 

 Hotărârea nr. 45/16.05.201 privind aprobarea concesionării prin licitație publică  a 

terenului în suprafață de 800 mp din acte ( 769 măsurat), lot 26, situat în comuna Zănești, 

punct Canton Fauri, aflat în  domeniul privat al comunei Zănești, teren rămas liber în 

zona de locuințe PUZ Fauri. 
- Se aprobă cu 12 voturi pentru 

 

Hotărârea nr. 46/16.05.2016 privind aprobarea concesionării  prin licitație publică a 

terenului în suprafață de 2000 mp din acte (1997măsurat), compus din 65 și 66 situat în 

comuna Zănești, punct Cartier Dumitrița, aflat în domeniul privat al comunei Zănești. 
- Se aprobă cu 12 voturi pentru 

 

Hotărârea nr. 47/16.05.2016 privind includerea teritoriului unității administrativ – 

teritoriale a comunei Zănești la parteneriatul Grupului de Acțiune  Locală în domeniul 

Pescuitului  - FLAG, cu finanțare din POPAM 2014- 2020, respectiv la Asociația Grupul 

Local Pescăresc Neamț. 

- Se aprobă cu 12 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


