
                                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 28.09.2018 - orele 1600,  în sala  de şedinţe a Primăriei comunei Vînători Neamt, cu următorul 
proiect al ordinii de zi: 

1.proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
2.proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1- Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Vînători-Neamț, însușită prin HCL nr. 7 din 31.01.2018; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
3.proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului 

din domeniul privat al comunei Vînători-Neamț cu suprafața de  148 m.p. în favoarea S.C 
MOLDOCOMPACSERV S.R.L; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
4.proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului 

din domeniul privat al comunei Vînători-Neamț cu suprafața de  66 m.p. în favoarea doamnei 
Străjeriu Marinela ; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
5.proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L nr. 43 din 26.09.2013 privind 

aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Vînători-Neamţ, pentru perioada 2014 – 
2020; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
6. proiect de hotărâre 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 ( Bălțătescu Gheorghe și Bălțătescu Eugenia - 718 mp); 



Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
7.  intrebari, interpelări. 
Art.2  Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi instituţiilor 

interesate. 
 Nr.402 

           Din 21.09.2018 
   Primar, 

    jr. Maria PETRARIU                                                   
                                                                                        Avizat pt.legalitate,  

                                                                                      Secretar,  
                                                                                                     Alina-Iuliana FLOŞ  
 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


