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ÎÎnn  ccaaddrruull  șșeeddiinnțțeeii    aauu    ffoosstt  aaddooppttaattee  uurrmmăăttooaarreellee    hhoottăărrâârrii::  

  

1) Hotărârea nr. 35/31.05.2018 privind  aprobarea atribuirii suprafeței de 996 mp, lot 

14, situat în cartier Dumitrița, str. Parcului, numitului Petroaia Andrei-Vasile, pentru 

construirea de locuință proprietate personală în condițiile Legii nr. 15/2003; 

- Se aprobă cu 14 voturi pentru 

 

2) Hotărârea nr. 36/31.05.2018 privind aprobarea atribuirii suprafeței de 967 mp, lot 

18, situat în cartier Dumitrița, str. Parcului, numitului Furtună Bogdan, pentru 

construirea de locuință proprietate personală în condițiile Legii nr. 15/2003; 

-Se aprobă cu 14 voturi pentru 

 

3) Hotărârea nr. 37/31.05.2018 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a 

terenului în suprafață de  995 mp, lot 6, situat în cartier Dumitrița, având nr. cadastral 

51797 aflat în domeniul privat al comunei Zănești; 

-Se aprobă cu 14 voturi pentru 

 

4) Hotărârea nr. 38/31.05.2018 privind aprobarea ,,Planului de pază al comunei 

Zănești,,; 

- Se aprobă cu 14 voturi pentru 

 

5) Hotărârea nr. 39/31.05.2018 privind rectificarea nr. 1 a bugetului local pe anul 2018; 

- Se aprobă cu 14 voturi pentru 
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6) Hotărârea nr. 40/31.05.2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție  pentru obiectivul de investiții ,, Reparații curente pe străzile 

Păcii, Tineretului, Morii, Zăvoiului 1 și 2 din comuna Zănești, județul Neamț; 

- Se aprobă cu 14 voturi pentru 

 

7) Hotărârea nr. 41/31.05.2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție  pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitarea, Modernizarea, 

Extinderea, și dotarea Școlii Gimnaziale nr. 2, comuna Zănești, județul Neamț; 

- Se aprobă cu 14 voturi pentru 

 

8) Hotărârea nr. 42/31.05.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect ,, Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea și Dotarea Școlii .Gimnaziale nr. 2, 

comuna Zănești, județul Neamț; 

- Se aprobă cu 14 voturi pentru 

 

9) Hotărârea nr. 43/31.05.2018 privind sumele ce urmează a fi recuperate de la 

cetățenii comunei Zănești, sume restante reprezentând servicii de colectare, transport 

și depozitare a deșeurilor de la gospodăriile care nu au avut încheiate contracte cu 

prestatorul de servicii SC Roznoval SA Roznov. 

- Se aprobă cu 14 voturi pentru 

 

10) Hotărârea nr. 44/31.05.2018 privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația 

de cabinet pentru medicii de familie situate în clădirea Dispensarului medical sat 

Traian. 

- 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. 
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