
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 27.02.2017 - ora 16:00,  în sala de şedinţe a Primăriei comunei Vînători Neamţ cu urmatorul 
proiect al ordinii de zi :  
 1.proiect de hotărâre  privind modificarea H.C.L nr. 32 din 22.06.2016 privind alegerea 
comisiei de validare; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
 2.proiect de hotărâre privind  validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului 
Local al comunei Vînători Neamţ, al domnului CIUBOTARU ALEXANDRU; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 3.proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local 
al comunei Vînători Neamţ, al domnului GUŞAVAN CONSTANTIN; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 4.proiect de hotărâre  privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului 
Local al comunei Vînători Neamţ, al domnului URZICĂ ALEXANDRU; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 5.proiect de hotărâre  pentru modificarea H.C.L nr. 37 din 22.06.2016 privind organizarea 
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 6.proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei 
Vînători Neamţ, aferent trimestrului IV  al  anului 2016; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 7.proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 65 din 22.12.2016 privind  
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale - anul 2017; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 8.proiect de hotărâre privind  aprobarea Actelor adiţionale la Contractele de închiriere a 
pajiștilor nr.06, nr.07 și nr.08 din 19.05.2015; 



 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 9.  proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 10.  proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exercitării 
prerogativelor prevăzute de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciile comunitare de utilități 
publice; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 11. proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea 
Judeţului Neamţ aferente  proiectului  “Sistem  de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul 
Neamţ”; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 12. proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 
încheierea exerciţiului financiar al anului  2016, în sumă de 732.846,86 lei - capitol bugetar 
82A980000, ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii dezvoltare; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 13. proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 
încheierea exerciţiului financiar al anului  2016, în sumă de 21.263,27 lei- capitol bugetar 
82E980000, pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 
cheltuielile secţiunii de funcţionare; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 14.proiect de hotărâre privind  aprobarea acordarii dreptului de uz pentru suprafaţa de 74 mp, 
teren aparţinând domeniului public al comunei Vînători Neamţ în favoarea SC DELGAZ-GRID 
ROMÂNIA S.A; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 15. proiect de hotărâre  privind aprobarea acordarii dreptului de uz pentru suprafaţa de 240 mp, 
teren şi  a dreptului de servitute pentru suprafaţa de 2500 mp, teren aparţinând domeniului public al 
comunei Vînători Neamţ în favoarea SC DELGAZ-GRID ROMÂNIA S.A; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale 
din comuna Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 17. intrebari, interpelări 

                            

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

 Nr.125 
           Din 20.02.2017 

Primar, 
    jr. Maria PETRARIU          

                                                                                          Avizat pt.legalitate,  
                                                                                      Secretar,  

                                                                                                   Alina-Iuliana FLOŞ  



 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


