
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 30.06.2017 - ora 16:00,  în sala de şedinţe a Primăriei comunei Vînători Neamţ cu urmatorul 
proiect al ordinii de zi :  
  I. 
 1.proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
 2.proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei 
Vînători Neamţ, aferent trimestrului I al anului 2017; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 3. proiect de hotărâre  privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunei Vînători Neamţ; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
 4.proiect de hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.1 din 07.03.2016, încheiat 
între UAT Vînători Neamţ şi SC PRO INVEST SRL; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU; 
 5.proiect de hotarare privind aprobarea actului adiţional nr. 3 la contractul de concesiune 
nr.3374 din 01.11.2007, încheiat între UAT Vînători Neamţ şi SC REICOM SRL; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU; 
 6.proiect de hotarare privind aprobarea actului adiţional nr.2 la contractul de concesiune 
nr.3030 din 12.10.2007, încheiat între UAT Vînători Neamţ şi SC A&C COMPANY SRL; 
 7.proiect de hotarâre privind aprobarea contribuţiei comunei Vînători Neamţ ca membru  al 
Asociaţiei Grup de Acţiune Locală ”ŢINUTUL ZIMBRILOR” – perioada 2017-2020; 
 8. intrebari, interpelări. 
  
 



  II.  
 1.informare privind stadiul completării REGISTRULUI AGRICOL - SEMESTRUL I, ANUL 
2017. 
 

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

 Nr.327 
           Din 23.06.2017 

Primar, 
    jr. Maria PETRARIU          

                                                                                          Avizat pt.legalitate,  
                                                                                      Secretar,  

                                                                                                   Alina-Iuliana FLOŞ  
 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


