
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 
- 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 19.12.2017 - orele 1600,  în sala  de şedinţe a Primăriei comunei Vînători Neamt, 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 impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2018; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 3.proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţa fiscală curentă şi trecerea în evidenţa 
fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
 4.proiect de hotarâre  privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local  ce vor fi 
efectuate în anul 2018, de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit Legii 
nr.416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 5.proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI pentru stabilirea programului 
de funcționare al unităților de alimentație publică precum și al celor destinate recreerii și 
divertismentului; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 

6.proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1- Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al comunei Vînători-Neamț, însușită prin HCL nr. 2 din 31.01.2014; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 

7.proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al comunei Vînători-Neamț cu privire la 
demararea procedurii de concesionare a terenurilor proprietatea statului român, situate în albia 



minoră a rîului Nemțisor și pârăului Drahura, în vederea realizării investiției "Produri de beton armat, 
comuna Vînători-Neamț, județul Neamț"; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 

8. proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 9.  intrebari, interpelări.  
    

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

interesate. 
 Nr.647 

           Din 13.12.2017 
Primar, 

    jr. Maria PETRARIU          
                                                                                         

                                                                                         Avizat pt.legalitate,  
                                                                                      Secretar,  

                                                                                                     Alina-Iuliana FLOŞ  
 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


