
 

 
                                                            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 20.12.2018 - orele 1600,  în sala  de şedinţe a Primăriei comunei Vînători Neamt, cu următorul 
proiect al ordinii de zi: 
 

1.proiect de hotărâre privind alegerea președintelui, începând cu luna decembrie; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
2.proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială în Serviciul 

de Asistență Socială, Relații cu Publicul, Secretariat și aprobarea organigramei, a statului de funcţii, 
numarului de personal; 

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, începând cu data de 01.01.2019; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
4.proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare pentru anul 2019-2020, la 

nivelul comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
5.proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului-Cadru, caietului de sarcini, modelului 

de contract de închiriere, modelului de contract de utilizare temporară și listele de tarife în vederea 



închirierii și utilizării temporare a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de 
stat aflate pe raza UAT Vînători-Neamț, județul Neamț; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
6. proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local  ce vor fi 

efectuate în anul 2019 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 
7. proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei 

Vînători Neamţ aferent trimestrului III al  anului 2018; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
8. proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
9. proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului „DOTĂRI PENTRU CENTRUL 

SOCIO-EDUCATIV DIN COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
10.  intrebari, interpelări. 

II.  INFORMARE SEMESTRIALĂ privind stadiul completării registrului agricol pentru semestrul 
II - anul  2018. 

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

interesate. 
 Nr.511 

           Din 14.12.2018 
   Primar, 

    jr. Maria PETRARIU                                                   
                                                                                        Avizat pt.legalitate,  

                                                                                      Secretar,  
                                                                                                     Alina-Iuliana FLOŞ  
 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


