
                                                               ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNATORI-NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea Hotarârii Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț 

nr. 68 din 19.12.2019 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a 
unei suprafeţe de 49 mp teren aparţinând domeniului privat al comunei  

Vânători-Neamţ 
 

Consiliul local al comunei Vânatori-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului comunei Vânatori-Neamţ, înregistrată sub nr. 135 
din 13.01.2020; 

-Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 
Domeniului Public şi Privat, înregistrat sub acelaşi număr; 

-Prevederile  art.47 și 60 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin 
(1) lit. a) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul 
Administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.I. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Vânători-
Neamț nr. 68 din 19.12.2019 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 
concesionării a unei suprafeţe de 49 mp, teren aparţinând domeniului privat al comunei 
Vânători-Neamţ, după cum urmează: 

 
1.Art. 4  se modifică, urmând a avea conținutul : 
„Art.4 (1)  Comisia de evaluare a ofertelor va avea următoarea componență:". 
Preşedinte: Coşofreţ Vasile - viceprimarul comunei Vânători-Neamț; 
Membri: Rotaru Natalia - inspector principal, Primăria comunei Vânători-Neamţ, 

secretar al comisiei; 
Gherasim Neculai - consilier local ; 
Dascălu-Gavril Aurica - consilier local;  
Reprezentantul Administrației județene Neamț a  finanțelor publice. 

Membrii supleanţi ai Comisiei de evaluare a ofertelor: 
Florean Ramona - inspector asistent, Primăria comunei Vânători-Neamţ; 
Baciu Viorel - consilier local ; 
Reprezentantul Administrației județene Neamț a  finanțelor publice. 

 
„Art.4 (2) Comisia de contestaţii va avea următoarea componenţă: “ 

Președinte: Stanoaia Elena - șef birou - Biroul Impozite și Taxe, Primăria comunei 
Vânători-Neamţ;  



Loghin Ovidiu-Ioan – inspector superior, Biroul Juridic, Reg. Agricol, Cadastru, 
Primăria comunei Vânători-Neamţ, secretar; 
Ciubotaru Alexandru - consilier local; 
Vartic Mihai - consilier local. 
Reprezentantul Administrației județene Neamț a  finanțelor publice. 

Membrii supleanţi ai Comisiei de contestaţii: 
Avadanei-Roșu Elena – inspector principal, Primăria comunei Vânători-Neamţ; 
Loghin Ioan  - consilier local ; 
Reprezentantul Administrației județene Neamț a  finanțelor publice. 
 

Art. II. Compartimentul Achiziții Publice, Administrarea Domeniului Public și 
Privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. III. Secretarul general va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

Nr.2 
Din 30.01.2020 

Presedinte de şedinţă: 
Consilier, Mihai VARTIC 

                                                                                   
                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                  Secretar general, 

                                                                                     Alina-Iuliana FLOŞ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Total consilieri locali :    15                                                                                                                                                                     
   Prezenti :  14  
   Pentru   : 14 
   Împotrivă:-  
   Abtineri :-                       
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JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNATORI-NEAMŢ 
 

HOTĂRÎRE 
privind completarea Hotarârii Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț 
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Vânători-Neamţ 
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-Prevederile  art.47 și 60 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.I. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Vânători-
Neamț nr. 68 din 19.12.2019 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 
concesionării a unei suprafeţe de 49 mp, teren aparţinând domeniului privat al comunei 
Vânători-Neamţ, după cum urmează: 

 
1.Art. 4  se modifică, urmând a avea conținutul : 
„Art.4 (1)  Comisia de evaluare a ofertelor va avea următoarea componență:". 
Preşedinte: Coşofreţ Vasile - viceprimarul comunei Vânători-Neamț; 
Membri: Rotaru Natalia - inspector principal, Primăria comunei Vânători-Neamţ, 
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Reprezentantul Administrației județene Neamț a  finanțelor publice. 
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Președinte: Stanoaia Elena - șef birou - Biroul Impozite și Taxe, Primăria comunei 
Vânători-Neamţ;  



Loghin Ovidiu-Ioan – inspector superior, Biroul Juridic, Reg. Agricol, Cadastru, 
Primăria comunei Vânători-Neamţ, secretar; 
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_________________ - consilier local. 
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Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
 

Avizat pt.legalitate, 
Secretar general, 

Alina–Iuliana Floş 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr.135 din 13.01.2020 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotârâre privind completarea Hotarârii Consiliului Local al 
comunei Vânători-Neamt nr. 68 din 19.12.2019 privind scoaterea la licitaţie publică 

în vederea concesionării a unei suprafeţe de 49 mp teren aparţinând domeniului 
privat al comunei Vânători-Neamţ 

 

Prin HCL al comunei Vânători Neamt nr. 68 din 19.12.2019 privind scoaterea la 
licitaţie publică în vederea concesionării a unei suprafeţe de 49 mp teren aparţinând 
domeniului privat al comunei Vânători-Neamţ s-a aprobat componența comisiei de 
evaluare a ofertelor și a comisiei de licitație.  

Întrucât în componența acestor comisiei nu au fost nominalizați reprezentanți ai 
Consiliului local, în temeiul art. 60 alin. (1) din Legea 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, propun completarea HCL sus-
menționat. 

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Maria Petrariu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 135 din 13.01.2020 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotârâre privind completarea Hotarârii Consiliului 

Local al comunei Vânători-Neamt nr. 68 din 19.12.2019 privind scoaterea la 
licitaţie publică în vederea concesionării a unei suprafeţe de 49 mp teren 

aparţinând domeniului privat al comunei Vânători-Neamţ 
 

 
Prin HCL al comunei Vânători Neamt nr. 68 din 19.12.2019 privind 

scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a unei suprafeţe de 49 mp 
teren aparţinând domeniului privat al comunei Vânători-Neamţ s-a aprobat 
componența comisiei de evaluare a ofertelor și a comisiei de licitație.  

Conform prevederilor art. 60 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, completarea actului normativ 
constă în introducerea unor dispoziţii noi, cuprinzând soluţii legislative şi ipoteze 
suplimentare, exprimate în texte care se adaugă elementelor structurale existente, 
prin utilizarea unei formule de exprimare 

Întrucât în componența acestor comisiei nu au fost desemnați reprezentanți 
ai Consiliului local, propunem completarea hotârării sus-menționate. 

 
 

 Compartimentul Achiziţii Publice Administrarea Domeniului Public şi Privat, 
Întocmit, 

Inspector principal, Rotaru Natalia 
 
 


