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ÎÎnn  ccaaddrruull  șșeeddiinnțțeeii    aauu  ffoosstt  aaddooppttaattee    uurrmmăăttooaarreellee  hhoottăărrâârrii::  

  

1. Hotărârea nr. 63/27.09.2017 privind rectificarea nr. 4 a bugetului local si 

modificarea listei de investitii pe anul 2017; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

2. Hotărârea nr. 64/27.09.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor 

publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Zanesti, jud. Neamt, 

pentru anul 2018; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

 

3. Hotărârea nr. 65/27.09.2017 privind introducerea in Inventarul Domeniului 

Public al Comunei Zanesti a investitiei: "Reparatii curente str. Iasomiei si str. 

Uzinei 1- comuna Zanesti, judetul Neamt"; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

 

4. Hotărârea nr. 66/27.09.2017 privind introducerea in Inventarul Domeniului 

Public al Comunei Zanesti a investitiei: "Reparatii curente str. Iasomiei si Veselă- 

comuna Zanesti, judetul Neamt"; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 
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5. Hotărârea nr. 67/27.09.2017 privind introducerea in Inventarul Domeniului 

Public al Comunei Zanesti a investitiei: "Construire Centru Cultural 

Multifunctional, împrejmuire teren, racord utilități"; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

6. Hotărârea nr. 68/27.09.2017 privind introducerea in Inventarul Domeniului 

Public al Comunei Zanesti a investitiei: "Modernizare rețea stradală (str. Bistriței, 

Viilor, Plopilor, Narciselor 2"; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

7. Hotărârea nr. 69/27.09.2017 privind anularea poziției 12 din Anexa nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Local  nr. 43/20.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru 

funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Zănești. 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

 

8. Hotărârea nr. 70/27.09.2017 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. 14/29.05.2013, 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 

 

 


