
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 31.07.2015 - 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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investiţii „Centru socio-educativ Vînători-Neamţ” aferent proiectului PEC 040 ”Centre Socio-
Educative în comunele Cumpăna (Judeţul Constanţa), Vînători-Neamţ (Judeţul Neamţ) şi Prundeni 
(Judeţul Vâlcea)”, proiect finanţat  cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program 
finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, şi a 
asigurării cofinanţării din bugetul local; 

 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 2. proiect de hotărâre privind concesionarea directa suprafeţei de 210 mp, teren 

aparţinând domeniului privat al comunei Vînători Neamţ; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
  3. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” ; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică cu 

un avocat care să reprezinte interesele comunei Vînători Neamţ în dosarul civil nr. 1301/103/2015 
aflat pe rolul Tribunalului Neamţ – Secţia a II –a Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscal, în care 
Comuna are calitatea de pârât, iar calitatea de reclamant este SC General Construct SA;  

 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
  5. Întrebări,  interpelări. 



 
Art.2   Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi instituţiilor 

interesate. 
 
 Nr.327 

            Din 24.07.2015 
Primar, 

 jr. Maria PETRARIU 
                                                                                         Avizat pt.legalitate,  

                                                                                    Secretar,  
                                                                                                 Alina-Iuliana FLO Ş  
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