
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 31.07.2017 - ora 16:00,  în sala de şedinţe a Primăriei comunei Vînători Neamţ cu urmatorul 
proiect al ordinii de zi :  
  
 1.proiect de hotărâre privind 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 II al anului 2017; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 3. proiect de hotărâre  privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ;  
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
 4. proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local  nr. 51 din 
30.09.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local 
al comunei Vînători Neamţ; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 5.proiect de hotarare de modificare a HCL nr.50 din 25.05.2017 pentru modificarea şi 
completarea HCL nr.71 din 22.12.2016 pentru atribuirea şi încheierea contractului “Delegarea prin 
concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor 
administrative-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – ECONEAMŢ,  din 
Zona 3, judeţul Neamţ; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU; 
 6.proiect de hotărâre  privind aprobarea condiţiilor de eligibilitate, în vederea acordării 
contribuţiei din partea UAT Vînători Neamţ, pentru copiii cu domiciliul pe raza UAT Vînători 



Neamţ, care vor fi înscrişi la Creşa nr.1 Tg. Neamţ şi a listei cu actele necesare pentru dosarul de 
înscriere; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU; 
 7. proiect de hotărâre  privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei LAZĂR ELISABETA; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU; 
 8.proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal cu proprietarii şi utilizatorii de 
pajisti, persoane fizice şi juridice-extravilan UAT Vînători Neamţ; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 9. intrebari, interpelări. 
   

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

 Nr.367 
           Din 24.07.2017 

Primar, 
    jr. Maria PETRARIU          

                                                                                          Avizat pt.legalitate,  
                                                                                      Secretar,  

                                                                                                   Alina-Iuliana FLOŞ  
 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


