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ÎÎnn  ccaaddrruull  șșeeddiinnțțeeii    aauu    ffoosstt  aaddooppttaattee    uurrmmăăttooaarreellee  hhoottăărrâârrii::  

  

1)Hotărârea nr. 99/29.11.2016 privind aprobarea atribuirii suprafeței de 500 mp 

lot 6/2 situat în Cartier Dumitrița, numitului  Mazilu Adrian- Ștefan, pentru 

construirea de locuință proprietate personală în condițiile Legii 15/2003; 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

 

2)Hotărârea nr. 100/29.11.2016 privind desemnarea agentului  de inundații la 

nivelul unității administrativ teritoriale; 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

3)Hotărârea nr. 101/29.11.2016 privind concesionarea prin încredințare directă 

către Apreutesei Ancuța Dumitrița, a suprafeței de 493 mp teren categoria de 

folosință curți- construcții situat în comuna Zănești, Cartier Dumitrița, lot 23/1 

aparținând domeniului privat al comunei Zănești, județul Neamț; 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

4)Hotărârea nr. 102/29.11.2016  privind concesionarea prin încredințare directă 

către Rotaru Cosmin Nicolae, a suprafeței de 497 mp teren categoria de folosință 

curți- construcții situat în comuna Zănești, Cartier Dumitrița, lot 34/1 aparținând 

domeniului privat al comunei Zănești, județul Neamț; 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 
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5) Hotărârea nr. 103/29.11.2016 privind concesionarea prin încredințare directă 

către Alterescu Alexandru, a suprafeței de 149 mp teren categoria de folosință 

curți- construcții situat în comuna Zănești, Cartier Dumitrița, având număr 

cadastral 52067, aparținând domeniului privat al comunei Zănești, județul Neamț; 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

6) Hotărârea nr. 104/29.11.2016  privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii 

de funcționare, a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul III 2016; 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

7) Hotărârea nr. 105/29.11.2016 privind aprobare prelungire contract de 

închiriere cu Compania Națională Poșta Română S.A.; 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

8)Hotărârea nr. 106/29.11.2016  privind rectificarea  nr. 5 a bugetului local și 

modificarea listei de investiții pentru anul 2016; 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

9) Hotărârea nr. 107/29.11.2016 privind aprobarea documentației de alipire  a 

unor terenuri  situate în comuna Zănești, Cartier Canton Fauri. 

- 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 
 

 

 

 

 

 


