
 

 
                                                            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 29.11.2018 - orele 1600,  în sala  de şedinţe a Primăriei comunei Vînători Neamt, cu următorul 
proiect al ordinii de zi: 

1.proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului „DOTĂRI PENTRU CENTRUL 
SOCIO-EDUCATIV DIN COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
2.proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a 

proiectului „DOTĂRI PENTRU CENTRUL SOCIO-EDUCATIV DIN COMUNA VÎNĂTORI-
NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
3. proiect de hotarâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiții “Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin programul SAPARD din 
UAT Vînători - Neamț, județul Neamț”; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
4. proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiții “Modernizare drumuri în satul Vînători – Neamț, județul Neamț”; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 

5. proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 
speciale - anul 2019; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 



6. proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența 
fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate; 

7. proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3026 din 11.10.2007, 
încheiat între Consiliul local al Comunei Vînători-Neamț și SC "SIMARO 07" SRL; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
8.proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare – "satele Lunca și Nemțișor către Compania Județeană APA SERV SA"; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
9.proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
10.  intrebari, interpelări. 

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

interesate. 
 Nr.478 

           Din 23.11.2018 
   Primar, 

    jr. Maria PETRARIU                                                   
                                                                                        Avizat pt.legalitate,  

                                                                                      Secretar,  
                                                                                                     Alina-Iuliana FLOŞ  
 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


