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MINUTA - ŞEDINŢA  ORDINARA  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 
  31 IANUARIE 2019, ORA 1600 

 
                            
Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Vânători-Neamţ a fost convocată, prin Dispoziţia Primarului comunei Vânători-Neamţ 

nr.14/25.01.2019, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pe data de 31 ianuarie 2019, orele 1600, în sala de şedinţe a Primăriei comunei Vânători-Neamţ;  

La şedinţă participă doamna primar - Maria Petrariu, domnul  viceprimar Vasile Coșofreț, secretarul comunei Vânători-Neamţ -d-na. 
Alina Iuliana Floş, d-na. Ramona Florean- Serviciul Financiar – Contabil, Impozite și Taxe,  d-na. Elena Avadanei Roșu - Serviciul 
Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, d-na. Ionela Mihaela Filip - Compartimentul Achiziții Publice-Administrarea Domeniului Public și 
Privat, dl. Vasile Dascălu –Compartimentul Administrativ-Gospodăresc, Protecția Mediului şi 14 consilieri, care au fost aleşi şi anume : 
ANDRUŞCĂ ELENA,  DASCALU-GAVRIL AURICA,  MIHAIASA VERONICA, VARTIC MIHAI, BÎRLIBA VASILE, URZICĂ 
ALEXANDRU, CIUBOTARU ALEXANDRU, GUŞAVAN CONSTANTIN, BACIU VIOREL, IACOBOAEA VICTOR, URSACHE 
D.VASILE, URSACHE GHE. VASILE, GHERASIM NECULAI, LOGHIN IOAN ; 

Participă şi delegatul satesc –M-rea Neamţ, doamna Dascalu Aneta. 

Întrucât la şedinţă participă 15 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 

 Domnul preşedinte de şedinţă  supune la vot Procesul verbal al şedinţei Consiliului Local din data de  08.01.2019 care a fost aprobat 
cu unanimitate de voturi. 

 
Domnul preşedinte de şedinţă – Vasile Ghe.URSACHE prezintă ordinea de zi a şedinţei, după cum urmează: 
 



 
 
 
1.proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului  2018, 

în sumă de 6.056.588,21 lei - capitol bugetar 82A980000, ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii dezvoltare; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
2.proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului  2018, 

în sumă de 92.012,17 lei - capitol bugetar 82E980000, pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 
cheltuielile secţiunii de funcţionare; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
3.proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Vânători-Neamţ aferent trimestrului IV al  

anului 2018; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
4.proiect de hotărâre pentru  modificarea și completarea Anexei la H.C.L nr. 60 din 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamţ, începând cu data de 
01.01.2019; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
5. proiect de hotărâre privind încadrarea terenurilor folosite la exploatarea resurselor de apă și a zonelor de protecție din comuna 

Vânători-Neamț în categoria celor pentru care nu se datorează impozit/taxa  pe teren ; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
6.proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiția PODURI DIN BETON ARMAT, 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
7. proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Vânători-Neamț; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
8. proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 57 din 29.11.2018 privind delegarea gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare – satele Lunca şi Nemţişor către Compania Judeţeană APA SERV S.A. 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 



II.  INFORMARE semestrială - potrivit art.40, alin. 2 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările și completările ulterioare și art. 29, alin. 1 din H.G nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare . 

III.   intrebari, interpelări. 
Supunem la vot proiectul ordinii de zi: 
Cine este pentru? 
Cine este împotrivă? 
Cine se abţine? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Titlurile hotărârilor aprobate şi modul de exercitare a voturilor consilierilor prezenţi: 

Nr
. 

crt
. 

 

Nr. hotararii Titlul hotararii Nr. total  
consilieri 
în funcție 

Consilieri 
prezenţi 

Nr. 
consilieri 
absenţi 

Voturi exprimate Consilierii care 
au votat 

împotrivă/ 
abţinut 

 

 

Observaţii 

pentru împotrivă abţineri 

1. 3/31.01.2019 HCL privind aprobarea excedentului 
anual al bugetului local rezultat la 
încheierea exerciţiului financiar al 
anului  2018, în sumă de 6.056.588,21 
lei - capitol bugetar 82A980000, ca 
sursa de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii dezvoltare; 

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

2. 4/31.01.2019  HCL privind aprobarea excedentului 
anual al bugetului local rezultat la 
încheierea exerciţiului financiar al 
anului  2018, în sumă de 92.012,17 lei 
- capitol bugetar 82E980000, pentru 
acoperirea golurilor de casă provenite 
din decalajele dintre veniturile şi 
cheltuielile secţiunii de funcţionare; 

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

3. 5/31.01.2019 HCL privind aprobarea contului de 
execuţie al bugetului local al comunei 
Vânători-Neamţ aferent trimestrului IV 
al  anului 2018; 

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

4. 6/31.01.2019  HCL pentru  modificarea și 
completarea Anexei la H.C.L nr. 60 
din 31.07.2017 privind stabilirea 

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



salariilor de bază pentru funcţiile 
publice şi contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vânători-Neamţ, începând cu 
data de 01.01.2019; 

5. 7/31.01.2019 HCL privind încadrarea terenurilor 
folosite la exploatarea resurselor de 
apă și a zonelor de protecție din 
comuna Vânători-Neamț în categoria 
celor pentru care nu se datorează 
impozit/taxa  pe teren; 

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

6. 8/31.01.2019  HCL privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizați pentru 
investiția PODURI DIN BETON 
ARMAT, COMUNA VÂNĂTORI-
NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ; 

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

7. 9/31.01.2019 HCL privind transformarea unor 
funcții vacante de execuție din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vânători-Neamț; 

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

8. 10/31.01.2019  HCL pentru modificarea şi 
completarea HCL nr. 57 din 
29.11.2018 privind delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare – satele Lunca şi Nemţişor 
către Compania Judeţeană APA SERV 
S.A. 

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

 
Notă: În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, minuta se va publica 

la sediul Primăriei comunei Vînători Neamţ  şi pe site-ul instituţiei.  

Secretar, 
Alina Iuliana FLOŞ 


