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1) Hotărârea nr. 81/30.09.2016  privind aprobarea atribuirii suprafeței de 500 mp 

lot 27/2 situat în Cartier Dumitrița, numitului Chihai Constantin Răzvan, pentru 

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

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

2)Hotărârea nr. 82/30.09.2016  privind aprobarea concesionării prin licitație 

publică a terenului în suprafață de 1000 mp din acte (992 măsurat), lot 47, situat în 

comuna Zănești, teren rămas liber în Zona de locuințe PUZ Dumitrița; 

- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

 

3) Hotărârea nr. 83/30.09.2016   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 29.05.2016, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

4) Hotărârea nr. 84/30.09.2016   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 29.05.2016, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 
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5) Hotărârea nr. 85/30.09.2016  privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Zănești, 

județul Neamț, pentru anul 2017; 

 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

7) Hotărârea nr. 86/30.09.2016  privind concesionarea prin încredințare directă 

către Ștența Maria- Mihaela a suprafeței de 1001 mp, teren categoria curți-

construcții situat în comuna Zănești, str. Morii, aparținând domeniului privat al 

comunei Zănești, județul Neamț; 

 
- Se aprobă cu 14 voturi pentru, 1 vot contra 

 

8)  Hotărârea nr. 87/30.09.2016   privind aprobarea atribuirii suprafeței de 500 

mp, lot 78/2 situat în Cartier Dumitrița, numitei Toderiță Elena –Diana, pentru 

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

 
- Se aprobă cu 15 voturi pentru 

 

 

9)  Hotărârea nr. 88/30.09.2016  privind preluarea contractului de concesionare 

nr. 2683/18.08.2008 – concesionar dl. Rotaru C. Constantin de către d-na 

Neacșu Mina –Monica, teren în suprafață de 500 mp având număr cadastral 

50297; 
- 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 

 


