
 
                                                                                                            RROOMMÂÂNNIIAA    

JJUUDDEEŢŢUULL  NNEEAAMMŢŢ  

CCOOMMUUNNAA    ZZĂĂNNEEŞŞTTII  

661177551155,,  SSttrr..  ŞŞooss..  NNaaţţiioonnaallaa,,  ZZăănneeşşttii  

TTeell..::  ((++0044))00223333//228833447700,,  FFaaxx..  ((++0044))00223333//228833447700  

EE--mmaaiill::  pprriimmaarriiaazzaanneessttii@@yyaahhoooo..ccoo  

pprriimmaarriiaa..zzaanneessttii@@yyaahhoooo..ccoomm  

  

  

  

  

  

MMIINNUUTTAA  ȘȘEEDDIINNTTEEII  OORRDDIINNAARREE  AA  CCOONNSSIILLIIUULLUUII  LLOOCCAALL  

ZZĂĂNNEEȘȘTTII  DDIINN  DDAATTAA  DDEE  1155..0022..22001188  

  
DDiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  1155  ccoonnssiilliieerrii  llooccaallii  aalleeșșii,,  aauu  ffoosstt  pprreezzeennțții      1144,,  șșeeddiinnțțaa  ffiiiinndd  lleeggaall  ccoonnssttiittuuiittăă..  

  

ÎÎnn  ccaaddrruull  șșeeddiinnțțeeii    aauu    ffoosstt  aaddooppttaattee  uurrmmăăttooaarreellee    hhoottăărrâârrii::  

  

1) Hotărârea nr. 14/15.02.2018 privind aprobarea constituirii si utilizarii 

sumelor din excedentul bugetului local al anului 2017; 

 - Se aprobă cu 14 voturi pentru 

 

2) Hotărârea nr. 15/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local de 

venituri si cheltuieli pentru anul 2018; 

 

-  Se aprobă cu 13 voturi pentru, 1 abținere 

 

3) Hotărârea nr. 16/15.02.2018 privind propunerea acordării calificativului 

la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru sectretarul 

comunei pe anul 2017. 

- Se aprobă cu 14 voturi pentru 

 

4) Hotărârea nr. 17/15.02.2018 privind modificarea și completarea actului 

constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA 

NEAMȚ. 

- Se aprobă cu 14 voturi pentru 
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5) Hotărârea nr. 18/15.02.2018 privind aprobarea documentației de alipire 

a unor terenuri situate în comuna Zănești, cartier Canton Fauri. 

- Se aprobă cu 13 voturi pentru, 1 abținere 
 

6) Hotărârea nr. 19/15.02.2018 privind completarea și modificarea 

Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei 

Zănești, județul Neamț, înscris în Anexa nr. 1 la Hotărîrea nr. 14 din 

29.05.2013, cu modificările și completările ulterioare. 

- Se aprobă cu 14 voturi pentru 

 

77))  Hotărârea nr. 20/15.02.2018 privind aprobarea Strategiei Anuale de 

Achiziții Publice la nivelul Comunei Zănești, județul Neamț, pentru anul 

2018  

- 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. 

 

 

 

 

                                               Secretar, 

                                               Cezar Georgel Ciubotaru 
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