
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 29.09.2017 - ora 16:00,  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 actului adiţional la contractul de concesiune nr.51 din 
29.11.2012, încheiat între UAT Vînători Neamţ şi CEC BANK S.A; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 3. proiect de hotărâre  privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra 
terenului din domeniul privat al UAT Vînători Neamţ, în suprafaţă de 366 m.p, in favoarea domnului 
Samoilă Valerică; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 4.  proiect de hotărâre privind modificarea capitolului II, pct. 2 din anexa H.C.L nr.60 din 
31.07.2017 pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2/7 la contractul de concesiune nr. 
3030 din 12.10.2007 încheiat între UAT Vînători-Neamț și SC "A&C COMPANY" SRL; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de aprovizionare a populaţiei comunei 
Vînători Neamţ” cu principalele produse alimentare, în caz de mobilizare si razboi;  
        Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
 7. proiect de hotărâre  privind aprobarea valorii de investiție a proiectului  „Extinderea rețelei 
publice de apă și apă uzată în localitățile Lunca și Nemțișor din comuna Vînători-Neamț, județul 



Neamț”,  solicitarea scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA, aprobarea bugetului de venituri 
și cheltuieli; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 8. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii ”LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII CONFORM EXPERTIZEI TEHNICE 
PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU NECESARE LA OBTINEREA AUTORIZATIEI DE 
SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX VENIAMIN 
COSTACHI-MANASTIREA NEAMT”; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 9. proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 10.  intrebari, interpelări.  
 
 

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

 Nr.500 
           Din 22.09.2017 

Primar, 
    jr. Maria PETRARIU          

                                                                                          Avizat pt.legalitate,  
                                                                                      Secretar,  

                                                                                                   Alina-Iuliana FLOŞ  
 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


