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MINUTA - ŞEDINŢA  ORDINARA  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 
  31 iulie 2019, ora 1600 

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

nr. 343/25.07.2019, în conformitate cu prevederile art.133 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 - privind Codul 
administrativ, pe data de 31.07. 2019, orele 1600, în sala de şedinţe a Primăriei comunei Vânători-Neamț. 

La şedinţă participă doamna primar - Maria Petrariu, domnul viceprimar - Vasile Coșofreț, secretarul comunei Vânători-Neamţ - d-na 
Alina Iuliana Floş, d-na Elena Avădanei Roșu, inspector principal in cadrul Serviciului Financiar Contabil-Impozite și Taxe, d-na Oana Maria 
Iftode, inspector asistent în cadrul Compartimentului Proiecte-Programe-Dezvoltare Locală, dl. Vasile Dascălu – inspector de specialitate IA, 
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 ; 

Participa şi d-na DASCĂLU ANETA – delegat sătesc M-rea Neamţ ; 

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

Domnul Ursache D. Vasile – preşedinte de şedinţă  supune la vot vot Procesul verbal al şedinţei Consiliului Local din data de  
30.05.2019, care a fost aprobat în unanimitate de voturi . 

 

Domnul Ursache D. Vasile – preşedinte de şedinţă  prezentă ordinea de zi a şedinţei, după cum urmează: 



1.proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință ; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
 2.proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați și a Devizului General actualizat, în 
conformitate cu prevederilor art. 71, alin. (1) din OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE REȚEA DE 
DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 

3.proiect de hotărâre  privind validarea Dispoziției Primarului nr. 321 din 12.07.2019 privind aprobarea virării de credite 
bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, în trimestrul al III-lea 2019; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
4. proiect de hotărâre  privind modificarea HCL nr. 18 din 30.03.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului 

Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 3, judeţul Neamţ; 

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

 
A fost supus 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. 43/31.07.2019 HCL privind alegerea președintelui de 
ședință; 

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

2. 44/31.07.2019  HCL privind aprobarea indicatorilor 15 15 * 13 * 2 1..Ursache D. Vasile  
DELEGATUL SATESC A 



economici actualizați și a Devizului 
General actualizat, în conformitate cu 
prevederilor art. 71, alin. (1) din OUG 
114/2018 pentru obiectivul de 
investiții „MODERNIZARE REȚEA 
DE DRUMURI DE INTERES 
LOCAL, COMUNA VÂNĂTORI-
NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” ; 

2.Gușavan C-tin 
 
 
 

VOTAT PENTRU 

3. 45/31.07.2019 HCL privind validarea Dispoziției 
Primarului nr. 321 din 12.07.2019 
privind aprobarea virării de credite 
bugetare în cadrul aceluiași capitol 
bugetar, în trimestrul al III-lea 2019 ; 

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

 

Notă: proiectul  de hotărâre  privind modificarea HCL nr. 18 din 30.03.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului 
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 3, judeţul Neamţ a fost respins – cu 
15 voturi “impotriva”. 

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

va publica la sediul Primăriei comunei Vânători-Neamţ  şi pe site-ul instituţiei.  
 
 

Secretar, 
Alina Iuliana FLOŞ 


