
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 26.10.2017 - orele 1600,  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 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 III  al  anului 2017; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 3.proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de 
salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiat contract de salubrizare cu 
operatorul desemnat şi beneficiază de aceste servicii; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 4. 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, pe anul 2017; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 5.  proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al  primarului comunei Vînători Neamţ, pentru anul 2018; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “REALIZARE 
GRUPURI SANITARE, EXTINDERE, CONSOLIDARE ȘI MONTARE PARATRĂSNET 
ȘCOALA DREHUȚA, SAT VÎNĂTORI-NEAMȚ, COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ ȘCOALA CU 
CLASELE I-VIII DREHUȚA, SAT VÎNĂTORI-NEAMȚ, COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ”; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 7.  intrebari, interpelări.  



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

interesate. 
 Nr.549 

           Din 20.10.2017 
Primar, 

    jr. Maria PETRARIU          
                                                                                          Avizat pt.legalitate,  

                                                                                      Secretar,  
                                                                                                   Alina-Iuliana FLOŞ  
 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


