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CONVOCARE 

 În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 10  din 23  ianuarie 2018 se convoacă şedinţa 
ordinară a Consiliului local Vînători Neamţ, care va avea loc în data de  31 ianuarie 2018, orele 
1600, în sala  de şedinţe a Primăriei comunei Vînători Neamt, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 
 
 1.proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L 60 din 31.07.2017 privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, începând cu data de 01.01.2018; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
 2.proiect de hotărâre  privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 
încheierea exerciţiului financiar al anului  2017, în sumă de 4.350.988,59 lei - capitol bugetar 
82A980000, ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii dezvoltare ; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
3.proiect de hotărâre  privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exerciţiului financiar al anului  2017, în sumă de 50.259,36 lei- capitol bugetar 
82E980000, pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 
cheltuielile secţiunii de funcţionare; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 3.proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei 
Vînători Neamţ aferent trimestrului IV  al  anului 2017; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
 4.proiect de hotarâre privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor suprafeţe 
de teren situate în intravilanul comunei Vînători Neamț, conform art. 36 din Legea 18/1991, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 5.proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al comunei Vînători  Neamţ, judeţul Neamţ ; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
6.proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Vînători  Neamţ, judeţul Neamţ ; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
7. proiect de hotărâre privind compensarea valorilor de reparație efectuate de concesionar 

SC „DORCAS CONF” SRL, cu valoarea corespunzătoare din redevența datorată; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
8.proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare pentru anul 2018-2019, la 

nivelul comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 

 9.  intrebari, interpelări.  
   



 

 

 
 
 
 
1. ANDRUŞCĂ ELENA  ___________________ 

2. BACIU VIOREL  ___________________ 

3. BÎRLIBA VASILE  ___________________ 

4. COŞOFREŢ VASILE  ___________________ 

5. DASCĂLU GAVRIL AURICA  ___________________ 

6. GHERASIM NECULAI  ___________________ 

7. IACOBOAEA VICTOR  ___________________ 

8. MIHĂIASA VERONICA  ___________________ 

9. CIUBOTARU ALEXANDRU  ___________________ 

10. GUŞAVAN CONSTANTIN  ___________________ 

11. URZICA VASILE  ___________________ 

12. URSACHE D. VASILE  ___________________ 

13. URSACHE GHE. VASILE  ___________________ 

14. VARTIC MIHAI  ___________________ 

15 

 

  URZICĂ ALEXANDRU      

16  DASCALU ANETA  (delegat satesc)                                                                

 ___________________ 

 

 
Primar, 

jr. Maria PETRARIU 
 
 
 
FAI/FAI 
EX.2 
Ds.HCL//ianuarie/ ordinara/2018 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


