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MMIINNUUTTAA  ȘȘEEDDIINNTTEEII  OORRDDIINNAARREE  AA  CCOONNSSIILLIIUULLUUII  LLOOCCAALL  
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DDiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  1155  ccoonnssiilliieerrii  llooccaallii  aalleeșșii,,  aauu  ffoosstt  pprreezzeennțții      1155    șșeeddiinnțțaa  ffiiiinndd  lleeggaall  ccoonnssttiittuuiittăă..  

  

ÎÎnn  ccaaddrruull  șșeeddiinnțțeeii    aauu    ffoosstt  aaddooppttaattee  uurrmmăăttooaarreellee      hhoottăărrâârrii::  

  

                      1.Hotărârea nr. 81/23.11.2018 privind validarea mandatului de consilier 

local in cadrul Consiliului Local al Comunei Zanesti, al domnului Astancăi Gheorghe; 

- Se aprobă cu 14 voturi pentru, 1 abținere 

 

  2. Hotărârea nr. 82/23.11.2018 privind aprobarea atribuirii suprafetei de 

1000 mp lot 110 situat in Cartier Dumitrita, str. Apusului, numitei Jinaru Andra- Lorena, 

pentru construirea de locuinta proprietate personala in conditiile Legii nr. 15/2003; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

  3. Hotărârea nr. 83/23.11.2018  privind insusirea si aprobarea 

documentatiei cadastrale de dezmembrarea imobilului- teren inscris in C.F. nr. 52508 

Zanesti cu nr. cadastral 52508; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

  4. Hotărârea nr. 84/23.11.2018  privind trecerea unui teren in suprafata de 

1500 mp din domeniul privat in domeniul public al comunei Zanesti; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

      5. Hotărârea nr. 85/23.11.2018  privind rectificarea nr. 3 a bugetului local 

pe anul 2018; 
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- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

 

6 .Hotărârea nr. 86/23.11.2018 privind alocarea unor fonduri banesti 

pentru organizarea Sarbatorilor de iarna si 1 Decembrie; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

 

      7. Hotărârea nr. 87/23.11.2018 privind aprobarea atribuirii suprafetei de 

1000 mp lot 1 situat in Cartier Canton Fauri, str. Merilor, avand numar 

cadastral 52324, numitului Toma Ionuț-Gabriel, pentru construirea de locuinta 

proprietate personala in conditiile Legii nr. 15/2003; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

     8.   Hotărârea nr. 88/23.11.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor 

locale pentru anul fiscal 2019; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

 

                     9. Hotărârea nr. 89/23.11.2018 privind masuri organizatorice a S.V.S.U. 

Zanesti si acordarea unor drepturi si compensatii banesti pentru voluntarii din cadrul 

S.V.S.U; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

10.   Hotărârea nr. 90/23.11.2018 privind incetarea de drept a mandatului de 

consilier local al domnului Colobanea Ion; 

  

- Se aprobă cu 14 voturi pentru, 1 abțineri 

  

  

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 


