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MINUTA - ŞEDINŢA  ORDINARA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

din data de 27 februarie 2017 
 

Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Vînători Neamţ a fost convocată, prin Dispoziţia 
Primarului comunei Vînători Neamţ  nr.125/20.02.2017, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe data de 27 februarie 
2017, orele 1600, în sala de şedinţe a Primăriei comunei Vînători Neamţ; 

Sunt prezenţi 12 consilieri in functie din cei 15 consilieri stabiliti prin Ordin al Prefectului Neamţ. 

 Domnii  CIUBOTARU ALEXANDRU, GUSAVAN CONSTANTIN şi URZICA ALEXANDRU  au 
fost invitati pentru validarea mandatelor. 

 La şedinţă participă Primarul comunei Vînători Neamţ, D-na Maria Petrariu şi 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-nul Corneliu 
FLOREAN  din cadrul SVSU, D-nul Vasile DASCALU din cadrul Compartimentului Administrarea 
Domeniului Public şi Privat ; 

Preşedintele şedinţei,  D-nul Vasile BÎRLIBA, a propus şi consiliul local a aprobat, următoarea ordine 
de zi:  

1.proiect de hotărâre  privind modificarea H.C.L nr. 32 din 22.06.2016 privind alegerea comisiei de validare; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  



 2.proiect de hotărâre privind  validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
comunei Vînători Neamţ, al domnului CIUBOTARU ALEXANDRU; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 3.proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
comunei Vînători Neamţ, al domnului GUŞAVAN CONSTANTIN; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 4.proiect de hotărâre  privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
comunei Vînători Neamţ, al domnului URZICĂ ALEXANDRU; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 5.proiect de hotărâre  pentru modificarea H.C.L nr. 37 din 22.06.2016 privind organizarea comisiilor 
de specialitate pe principalele domenii de activitate; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 6.proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Vînători 
Neamţ, aferent trimestrului IV  al  anului 2016; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
  7.proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 65 din 22.12.2016 privind  
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale - anul 2017; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 8.proiect de hotărâre privind  aprobarea Actelor adiţionale la Contractele de închiriere a pajiștilor 
nr.06, nr.07 și nr.08 din 19.05.2015; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 9.  proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 10.  proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exercitării prerogativelor 
prevăzute de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice; 

  Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 11. proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea Judeţului 
Neamţ aferente  proiectului  “Sistem  de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Neamţ”; 

  Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 



 12. proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului financiar al anului  2016, în sumă de 732.846,86 lei - capitol bugetar 82A980000, ca sursa de 
finanţare a cheltuielilor secţiunii dezvoltare; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 13. proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului financiar al anului  2016, în sumă de 21.263,27 lei- capitol bugetar 82E980000, pentru acoperirea 
golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 14.proiect de hotărâre privind  aprobarea acordarii dreptului de uz pentru suprafaţa de 74 mp, teren 
aparţinând domeniului public al comunei Vînători Neamţ în favoarea SC DELGAZ-GRID ROMÂNIA S.A; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 15. proiect de hotărâre  privind aprobarea acordarii dreptului de uz pentru suprafaţa de 240 mp, teren şi  
a dreptului de servitute pentru suprafaţa de 2500 mp, teren aparţinând domeniului public al comunei Vînători 
Neamţ în favoarea SC DELGAZ-GRID ROMÂNIA S.A; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din 
comuna Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 

  17. intrebari, interpelări 
                            

 

Titlurile hotărârilor aprobate şi modul de exercitare a voturilor consilierilor prezenţi:  

Nr. 
crt. 

 

Nr. hotararii Titlul hotararii Nr. total  
consilieri 

Consilieri 
prezenţi 

Nr. 
consilieri 
absenţi 

Voturi exprimate Consilierii 
care au 
votat 

împotrivă/ 
abţinut 

 

 

Observaţii 

pentru împotrivă abţineri 

1 6/27.02.2017 HCL privind modificarea H.C.L nr. 32 
din 22.06.2016 privind alegerea 
comisiei de validare 

12 12 - 12 * * * DELEGATUL 
SATESC A 
VOTAT 
PENTRU 

2. 7/27.02.2017  HCL validarea mandatului de consilier 
local în cadrul Consiliului Local al 
comunei Vînători Neamţ, al domnului 

12 12 - 12 * * * DELEGATUL 
SATESC A 
VOTAT 



CIUBOTARU ALEXANDRU1 PENTRU 

3. 8/27.02.2017  HCL privind validarea mandatului de 
consilier local în cadrul Consiliului 
Local al comunei Vînători Neamţ, al 
domnului GUŞAVAN CONSTANTIN 

12 12 - 12 *  
* 

 
* 

DELEGATUL 
SATESC A 
VOTAT 
PENTRU 

4. 9/27.02.2017 HCL privind validarea mandatului de 
consilier local în cadrul Consiliului 
Local al comunei Vînători Neamţ, al 
domnului URZICĂ ALEXANDRU 

12 12 - 12 * * * DELEGATUL 
SATESC A 
VOTAT 
PENTRU 

5. 10/27.02.2017 HCL pentru modificarea H.C.L nr. 37 
din 22.06.2016 privind organizarea 
comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate 

15 15 - 15 * * * DELEGATUL 
SATESC A 
VOTAT 
PENTRU 

6. 11/27.02.2017 HCL privind aprobarea contului de 
execuţie al bugetului local al comunei 
Vînători Neamţ, aferent trimestrului IV  
al  anului 2016; 

15 15 - 15 * * * DELEGATUL 
SATESC A 
VOTAT 
PENTRU 

7. 12/27.02.2017 HCL pentru modificarea şi 
completarea H.C.L nr. 65 din 
22.12.2016 privind  stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, precum şi 
a taxelor speciale - anul 2017; 

15 15 - 15 * * * DELEGATUL 
SATESC A 
VOTAT 
PENTRU 

8. 13/27.02.2017 HCL privind  aprobarea Actelor 
adiţionale la Contractele de închiriere a 
pajiștilor nr.06, nr.07 și nr.08 din 
19.05.2015; 

15 15 - 11 * 4 Baciu Viorel 
Ursache D. Vasile 
Guşavan Constantin 
Urzica Alexandru 

DELEGATUL 
SATESC A 
VOTAT 
PENTRU 

9. 14/27.02.2017 HCL privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă; 

15 15 - 15 * * * DELEGATUL 
SATESC A 
VOTAT 
PENTRU 

10. 15/27.02.2017 HCL privind acordarea mandatului 
special în vederea exercitării 
prerogativelor prevăzute de art. 27 din 
Legea nr. 51 din 2006 privind 
serviciile comunitare de utilități 
publice; 

15 15 - 15 * * * DELEGATUL 
SATESC A 
VOTAT 
PENTRU 

11. 16/27.02.2017 HCL privind revocarea dreptului de 
administrare a unor bunuri proprietatea 
Judeţului Neamţ aferente  proiectului  
“Sistem  de Management Integrat al 
Deşeurilor în judeţul Neamţ”; 

15 15 - 15 * * * DELEGATUL 
SATESC A 
VOTAT 
PENTRU 

12. 17/27.02.2017 HCL privind aprobarea excedentului 
anual al bugetului local rezultat la 
încheierea exerciţiului financiar al 
anului  2016, în sumă de 732.846,86 
lei - capitol bugetar 82A980000, ca 
sursa de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii dezvoltare; 

15 15 - 15 * * * DELEGATUL 
SATESC A 
VOTAT 
PENTRU 

13. 18/27.02.2017 HCL privind aprobarea excedentului 
anual al bugetului local rezultat la 
încheierea exerciţiului financiar al 
anului  2016, în sumă de 21.263,27 lei- 
capitol bugetar 82E980000, pentru 
acoperirea golurilor de casă provenite 

15 15 - 15 * * * DELEGATUL 
SATESC A 
VOTAT 
PENTRU 



din decalajele dintre veniturile şi 
cheltuielile secţiunii de funcţionare; 

14. 19/27.02.2017 HCL aprobarea acordarii dreptului de 
uz pentru suprafaţa de 74 mp, teren 
aparţinând domeniului public al 
comunei Vînători Neamţ în favoarea 
SC DELGAZ-GRID ROMÂNIA S.A; 

15 15 - 15 * * * DELEGATUL 
SATESC A 
VOTAT 
PENTRU 

15. 20/27.02.2017 HCL privind aprobarea acordarii 
dreptului de uz pentru suprafaţa de 240 
mp, teren şi  a dreptului de servitute 
pentru suprafaţa de 2500 mp, teren 
aparţinând domeniului public al 
comunei Vînători Neamţ în favoarea 
SC DELGAZ-GRID ROMÂNIA S.A; 

15 15 - 15 * * * DELEGATUL 
SATESC A 
VOTAT 
PENTRU 

16. 21/27.02.2017 HCL privind aprobarea Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor 
teritoriale din comuna Vînători Neamţ, 
judeţul Neamţ; 

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 FLO Ş 

 


