
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 29.01.2016 - 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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de 

investiţii ”Construire sediu primărie, Comuna Vînători-Neamt, Județul Neamț, după actualizarea 
TVA, conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare şi a 
asigurării cofinanțării din bugetul local; 

 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
2.proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitii ”Gradiniță SAM, Comuna Vînători-Neamt, Județul Neamț, dupa actualizarea TVA, 
conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare şi a asigurării 
cofinanțării din bugetul local; 

 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
3.proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie, în vederea concesionării a două 

spaţii în suprafaţă cumulată de 35,82 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Vînători Neamţ, 
situate în incinta imobilului „Dispensar uman”; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
4. proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către S.C E.ON DISTRIBUŢIE 

ROMÂNIA SA a două suprafeţe de teren, însumând 60 mp, apatinând domeniul public al comunei 
Vînători Neamţ; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
5. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 



6.proiect de hotărâre privind aprobarea anulării unei cote din majorările de întârziere aferente 
obligaţiilor de plată restante la bugetul local, precum şi a procedurii de acordare a acestei facilităţi 
fiscale; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
7. proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exerciţiului financiar al anului  2015 - capitol bugetar 82E980000, pentru acoperirea 
golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
8.  proiect de hotărâre  privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exerciţiului financiar al anului  2015  - capitol bugetar 82A980000, ca sursa de finanţare a 
cheltuielilor secţiunii dezvoltare; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
9. proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al 

comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
10. intrebari, interpelări. 
 
 
Art.2   Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi instituţiilor 

interesate. 
 Nr.14 

            Din 21.01.2016 
Primar, 

 jr. Maria PETRARIU 
                                                                                         Avizat pt.legalitate,  

                                                                                    Secretar,  
                                                                                                  Alina-Iuliana FLOŞ  
 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


