
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

PRIMĂRIA COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
- PRIMAR - 
DISPOZIŢIE 

 
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Vînători Neamţ 

în sedinţă ordinară 
 
    Primarul comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
    Având în vedere prevederile art.39, alin. (1) şi (3) din Legea  nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
     In temeiul prevederilor art. 68, alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit.a) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
D I S P U N: 

Art.1  Se convoacă în sedinţă ordinară Consiliul Local al Comunei Vînători Neamţ pentru data 
de 29.05.2015 - ora 16:00,  în sala „Mihai Eminescu” a Centrului Social Cultural “Mihail 
Sadoveanu”  din comuna Vînători Neamţ, cu urmatorul proiect al ordinii de zi : 

  
 1.proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 2.proiect de hotărâre privind completarea H.C.L nr.1 din 12.02.2015 - privind aprobarea 

proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul "CENTRE SOCIO-EDUCATIVE ÎN 
COMUNELE: CUMPANA (JUDEŢUL CONSTANŢA), VÎNĂTORI-NEAMŢ (JUDEŢUL 
NEAMŢ) ŞI PRUNDENI (JUDEŢUL VÂLCEA)" pe Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de 
risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalitaţilor naţionale şi promovarea 
incluziunii sociale”, denumit în continuare Program, finanţat prin Mecanismul Financiar al 
Spaţiului Economic European 2009 – 2014 (Granturile SEE 2009-2014)”. 

 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 3. proiect de hotărâre privind confirmarea angajamentului  UAT Vînători Neamţ de 

asumare a termenelor furnizate pentru proiectul de “Asistenţă Tehnică pentru pregatirea aplicaţiei de 
finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeţul Neamţ în perioada 2014 – 2020”; 

 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 4.proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către S.C.  E.ON Distribuţie 

România S.A a unor suprafeţe de teren, însumând 6 mp, teren aparţinând domeniului public al UAT 
Vînători Neamţ; 

 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 5.proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către S.C.  E.ON Distribuţie 

România S.A a unor suprafeţe de teren, însumând  9 mp, aparţinând domeniului public al UAT 
Vînători Neamţ; 



 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 6.proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către S.C.  E.ON Distribuţie 

România S.A a unor suprafeţe de teren, însumând 3 mp, aparţinând domeniului public al UAT 
Vînători Neamţ; 

 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
 7.proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către S.C.  E.ON Distribuţie 

România S.A a unor suprafeţe de teren, însumând 153 mp, aparţinând domeniului public al UAT 
Vînători Neamţ; 

 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 8. proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către S.C.  E.ON Distribuţie 

România SA a unei suprafeţe de 1,5 mp teren, aparţinând domeniului public al comunei Vînători 
Neamţ; 

 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 9. proiect de hotărâre privind  scoaterea la licitaţie a doua suprafeţe de teren, însumând 3 

mp, aparţinând domeniului privat al comunei Vînători Neamţ; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 

numarului de personal ce aparţin aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, 
judeţul Neamţ; 

 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 11. întrebări,  interpelări. 
 
 
Art.2   Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi instituţiilor 

interesate. 
 Nr.235 

            Din 22.05.2015 
Primar, 

 jr. Maria PETRARIU 
                                                                                         Avizat pt.legalitate,  

                                                                                    Secretar,  
                                                                                                   Alina-Iuliana FLOŞ  
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