
                                                             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 30.03.2018 - 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 de ședință; 
 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
 2.proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.71 din 22.12.2016 privind atribuirea și 
încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale 
serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea valorii și plății cotizației financiare datorată de UAT 

Vînători Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor 
organizații neguvernamentale, fără scop lucrativ, pentru anul 2018; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
4.proiect de hotărâre privind retragerea Comunei Vînători Neamț din cadrul Asociației de 

Promovare și Dezvoltare Turistică Nemțeană Valea Ozanei ; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
5. 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 

6.  intrebari, interpelări. 



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

 Nr.167 
           Din 23.03.2018 

Primar, 
    jr. Maria PETRARIU                                                   

                                                                                         Avizat pt.legalitate,  
                                                                                      Secretar,  

                                                                                                     Alina-Iuliana FLOŞ  
 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


