
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 26.02.2016 - ora 16:00,  în sala „Mihai Eminescu” a Centrului Social Cultural “Mihail 
Sadoveanu”  din comuna Vînători Neamţ, cu urmatorul proiect al ordinii de zi : 

1.proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
2.proiect de hotărâre  privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
3. proiect de hotărâre privind numiriea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu 

atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
Iniţiator – primar – Maria PETRARIU 
4.proiect de hotărâre privind aprobarea modului de organizare a apărării împotriva incendiilor 

în UAT -VÎNĂTORI NEAMŢ; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
5. proiect de hotărâre privind reglementarea modului de executare a lucrărilor cu foc deschis în 

UAT- VÎNĂTORI NEAMŢ; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
6. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de optimizare a capacităţii de apărare 

împotriva incendiilor în UAT VÎNĂTORI NEAMŢ; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
7.proiect de hotărâre privind aprobarea normelor locale de apărare împotriva incendiilor în 

UAT VÎNĂTORI NEAMŢ; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
8. proiect de hotărâre privind aprobarea „PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRIE A 

RISCURILOR IDENTIFICATE LA NIVELUL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ”; 



Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
9.proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de diminuare a suprafeţei totale aferentă 

locuinţei şi anexelor gospodăreşti, cumpărate în anul 1975; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
10. proiect de hotărâre privind  aprobarea contribuţiei comunei Vînători Neamţ ca membru 

fondator al Asociaţiei Grup de Acţiune Locală ”ŢINUTUL ZIMBRILOR” ; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
11. intrebari, interpelări. 
 
Art.2   Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi instituţiilor 

interesate. 
 Nr.151 

            Din 18.02.2016 
Primar, 

 jr. Maria PETRARIU 
                                                                                        

                                                                                     Avizat pt.legalitate,  
                                                                                    Secretar,  

                                                                                                  Alina-Iuliana FLOŞ  
 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


