ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ
VÎNĂTORI NEAMŢ, Str. Ştefan cel Mare, nr.174
Tel/fax: 0233/251001
MINUTA ŞEDINŢA ORDINARA - din data de 29 NOIEMBRIE 2017
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ
Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Vînători Neamţ a fost convocată, prin Dispoziţia Primarului
comunei Vînători Neamţ nr.600/23.11.2017, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe data de 29 noiembrie 2017, orele 1600, în sala de
şedinţe a Primăriei comunei Vînători Neamț.
La şedinţă participă Primarul comunei Vînători Neamţ, d-na Maria Petrariu, Viceprimarul comunei Vînători Neamţ
–dl. Coşofreţ Vasile, Secretarul comunei Vînători Neamţ, d-na Alina Iuliana Floş, d-na Elena Stanoaia –Serviciul
Financiar Contabil-Impozite şi Taxe, d-na Ramona Florean - Serviciul Financiar Contabil-Impozite şi Taxe, d-na Ionela
Mihaela Filip, Natalia Rotaru și Oana Maria Iftode – Comparimentul Achiziţii Publice-Administrarea Domeniului Public
şi Privat şi 14 consilieri, care au fost aleşi şi anume : ANDRUŞCĂ ELENA, DASCALU-GAVRIL AURICA,
GHERASIM NECULAI, MIHAIASA VERONICA, VARTIC MIHAI, BÎRLIBA VASILE, URZICĂ ALEXANDRU,
CIUBOTARU ALEXANDRU, GUŞAVAN CONSTANTIN, BACIU VIOREL, IACOBOAEA VICTOR, URSACHE
D.VASILE, URSACHE GHE. VASILE, URZICĂ VASILE ;
Participa şi d-na DASCĂLU ANETA – delegat sătesc M-rea Neamţ ;
Întrucât la şedinţă participă 15 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
Domnul preşedinte de şedinţă – Constantin GUŞAVAN supune la vot Procesul verbal al şedinţei Consiliului
Local din data de 09.11.2017, care a fost aprobat in unanimitate de voturi .
Domnul preşedinte de şedinţă – Constantin GUŞAVAN prezintă ordinea de zi a şedinţei, după cum urmează:
1.proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU
2.proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului "Proiect integrat pentru realizarea investitiilor:
extindere retea publica de apa in satul Lunca, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; amenajarea spaţiilor publice de
recreere pentru populaţia rurală din comuna Vinatori-Neamt, judeţul Neamţ;campanie de promovare a produselor,
serviciilor şi proiectelor finantate în teritoriul GAL TINUTUL ZIMBRILOR" ;
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU
3.proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice -"Proiect integrat pentru realizarea
investitiilor: extindere retea publica de apa in satul Lunca, comuna VînătoriNeamţ, judeţul Neaţ; amenajarea spatiilor
publice de recreere pentru populatia rurală din comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; campanie de promovare a
produselor, serviciilor şi proiectelor finanţate în teritoriul GAL TINUTUL ZIMBRILOR ;
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU
4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
“Recompartimentare interioară, extindere şi drenaj Grădiniţa S.A.M - cu program prelungit, sat Vînători Neamţ, comuna
Vînători Neamţ, judeţul Neamţ;
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU
5. proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ;
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU
6. proiect de hotărâre privind compensarea voalorilor de reparaţie efectuate de concesionar dr. Loghin
Leonard, medic dentist, cu valoarea corespunzătoare din redevenţa datorata”;
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU
7.proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor de
transport şcolar.
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU
8. intrebari, interpelări
Titlurile hotărârilor aprobate şi modul de exercitare a voturilor consilierilor prezenţi:
Nr.
crt.

Nr. hotararii

1

84/29.11.2017

2

85/29.11.2017

Titlul hotararii

HCL privind rectificarea
bugetului local;
HCL
privind
instrumentarea proiectului

Nr. total
consilierii
in functie

Consilieri
prezenţi

Nr.
consilieri
absenţi

15

15

-

15

15

-

Voturi exprimate
pentru

Consilierii care
au votat
împotrivă/
abţinut

Observaţii

împotrivă

abţineri

15

-

-

DELEGATUL SATESC A
VOTAT PENTRU

15

-

-

DELEGATUL SATESC A
VOTAT PENTRU

3

86/09.11.2017

4.

87/09.11.2017

5.

88/09.11.2017

"Proiect integrat pentru
realizarea
investitiilor:
extindere retea publica de
apa in satul Lunca, comuna
Vînători-Neamţ,
judeţul
Neamţ; amenajarea spaţiilor
publice de recreere pentru
populaţia
rurală
din
comuna
Vinatori-Neamt,
judeţul Neamţ;campanie de
promovare a produselor,
serviciilor şi proiectelor
finantate în teritoriul GAL
TINUTUL ZIMBRILOR"
HCL
pentru aprobarea
documentaţiei
tehnicoeconomice
-"Proiect
integrat pentru realizarea
investitiilor: extindere retea
publica de apa in satul
Lunca,
comuna
VînătoriNeamţ,
judeţul
Neaţ; amenajarea spatiilor
publice de recreere pentru
populatia
rurală
din
comuna
Vînători-Neamţ,
judeţul Neamţ; campanie de
promovare a produselor,
serviciilor şi proiectelor
finanţate în teritoriul GAL
TINUTUL ZIMBRILOR
HCL
privind aprobarea
indicatorilor
tehnicoeconomici pentru obiectivul
de
investiţii
“Recompartimentare
interioară, extindere şi
drenaj Grădiniţa S.A.M - cu
program prelungit, sat
Vînători Neamţ, comuna
Vînători Neamţ, judeţul
Neamţ;
HCL privind constituirea
Comisiei speciale pentru
întocmirea
inventarului
bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei
Vînători Neamţ, judeţul
Neamţ;

15

15

-

15

-

-

15

15

-

11

4

-

15

15

-

15

-

-

DELEGATUL SATESC A
VOTAT PENTRU

Baciu Viorel
Ursache D. Vasile
Gușavan C-tin
Urzică Alexandru

DELEGATUL SATESC A
VOTAT PENTRU

DELEGATUL SATESC A
VOTAT PENTRU

6.

89/09.11.2017

7.

90/09.11.2017

HCL privind compensarea
voalorilor de reparaţie
efectuate de concesionar dr.
Loghin Leonard, medic
dentist,
cu
valoarea
corespunzătoare
din
redevenţa datorata;”;
HCL
pentru aprobarea
Regulamentului
privind
modul de utilizare a
microbuzelor de transport
şcolar.

15

15

-

15

-

-

DELEGATUL SATESC A
VOTAT PENTRU

15

15

-

15

-

-

DELEGATUL SATESC A
VOTAT PENTRU

Notă: În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
minuta se va publica la sediul Primăriei comunei Vînători Neamţ şi pe site-ul instituţiei.
Secretarul comunei Vînători Neamţ,
Alina Iuliana FLOŞ

