
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 30.03.2017 - ora 16:00,  în sala de şedinţe a Primăriei comunei Vînători Neamţ cu urmatorul 
proiect al ordinii de zi :  
 1.proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
 2. proiect de hotărâre  prin care se ia act de demisia consilierului local  ŢUCĂ NICOLAE-
OVIDIU şi vacantarea  mandatului de  consilier local; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
 3.proiect de hotarare privind  modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” – aderare UAT REDIU; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU; 
 4.proiect de hotarare privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”  - aderare UAT CORDUN; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU; 
 5. proiect de hotarare pentru aprobarea scoaterii din funcţiune - electropompa submersibilă; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU; 
 6. proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L nr. 29 din 30.09.2011 privind constituirea 
Comisiei locale de ordine publică; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU; 
 7.proiect de hotărâre privind modificarea contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană, 
acordată personalului poliţiei locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Vînători Neamţ; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU; 
 8. proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2017-2018; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU; 



 9. proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri pentru constituirea dreptului de 
proprietate privata asupra terenului aferent locuinţei pe care solicitanţii au cumparat-o in anul 1988; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU; 
 10. proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 58 din 28.10.2016 privind 
aprobarea infiinţării COMPARTIMENTULUI DE MEDICINA ŞCOLARA în cadrul Serviciului 
Public de Asistenţă Socială; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 11.proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de 
urgentă din bugetul local; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 12. intrebari, interpelări 
 

                            

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

 Nr.189 
           Din 23.03.2017 

Primar, 
    jr. Maria PETRARIU          

                                                                                          Avizat pt.legalitate,  
                                                                                      Secretar,  

                                                                                                   Alina-Iuliana FLOŞ  
 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


