
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 22.12.2016 - ora 16:00,  în sala de şedinţe a Primăriei comunei Vînători Neamţ cu urmatorul 
proiect al ordinii de zi : 

 
1.proiect de hotărâre  privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2017; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
2.proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţa fiscală curentă şi trecerea în evidenţa 

fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
3.proiect de hotărâre  prin care se ia act de demisia consilierului local  PETRARIU CRISTINA 

şi vacantarea mandatului de  consilier local; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
4.proiect de hotărâre  prin care se ia act de demisia consilierului local  ZAHARIA ION şi 

vacantarea mandatului de  consilier local; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
5.proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei 

Vînători Neamţ, aferent trimestrului III  al  anului 2016; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
6.proiect de hotărâre  privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local  ce vor fi 

efectuate în anul 2017 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
7.proiect de hotărâre privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale 
membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț; 



Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
8.  proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice vacante de execuţie  din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vînători Neamţ ; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
9. intrebari, interpelări 
                                                                                                                                                                                                     

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

 Nr.705 
           Din 15.12.2016 

Primar, 
    jr. Maria PETRARIU          

                                                                                          Avizat pt.legalitate,  
                                                                                      Secretar,  

                                                                                                   Alina-Iuliana FLOŞ  
 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


