
                                                 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 29.06.2018 - orele 1600,  în sala  de şedinţe a Primăriei comunei Vînători Neamt, cu următorul 
proiect al ordinii de zi: 

1.proiect de hotărâre  prin care se ia act de demisia consilierului local  URZICĂ VASILE şi 
vacantarea  mandatului de  consilier local; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
2.proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al comunei 

Vînători Neamţ, judeţul Neamţ – anul 2018; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
3.proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
4.proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiții „Modernizare fdt. Grădiniței și strada Cetății, comuna Vînători-Neamț, județul 
Neamț”; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
5. proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L nr. 85 din 29.11.2017 privind instrumentarea 

proiectului "Proiect integrat pentru realizarea investițiilor: extindere rețea publică de apă în satul  
Lunca, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; amenajarea spațiilor publice de recreere pentru 
populația rurală din  comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; campanie de promovare a produselor, 
serviciilor și proiectelor finanțate în teritoriul GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR" 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
6.proiect de hotărâre  privind constituirea comisiei de negociere în vederea stabilirii preţului de 

achiziţie pentru imobilul format din locuință și teren din sat. Vînători-Neamț. jud. Neamț, str. Ștefan 
cel Mare 172.  

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 



7.  intrebari, interpelări. 
 
Art.2  Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi instituţiilor 

interesate. 
 Nr.299 

           Din 21.06.2018 
   Primar, 

    jr. Maria PETRARIU                                                   
                                                                                        Avizat pt.legalitate,  

                                                                                      Secretar,  
                                                                                                     Alina-Iuliana FLOŞ  
 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


