
                                                             ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI - NEAMŢ 
- PRIMAR – 
DISPOZIŢIE 

 
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamţ 

în sedinţă ordinară 
 
 
    Primarul comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
    Având în vedere prevederile art.133, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 

din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ; 
     In temeiul prevederilor art.196, alin.(1) lit. b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 
din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ, 

 
D I S P U N: 

 Art.1 Se convoacă în sedinţă ordinară Consiliul Local al Comunei Vânători-Neamţ pentru data 
de 19.12.2019 - orele 1600,  în sala  de şedinţe a Primăriei comunei Vânători-Neamț, cu următorul 
proiect al ordinii de zi: 

1.proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
2.proiect de hotărâre  privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea SA DELGAZ 

GRID asupra unor terenuri proprietatea publică a comunei Vânatori-Neamț; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
3. proiect de hotărâre  privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a unei suprafeţe de 

49 mp, teren aparţinând domeniului privat al comunei Vânători-Neamţ; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
4.proiect de hotărâre  privind însusirea Procesului verbal nr. 5642 din 28.11.2019, al sedinței 

comisiei de pentru vânzarea spațiilor medicale din localitatea Vânători-Neamț, județul Neamț și 
stabilirea cuantumul deducerii din investițiile efectuate.  

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
5. proiect de hotărâre privind darea în administrare a terenului și clădirilor în care  

își desfășoară activitatea unitatea de învățământ preuniversitar de stat din comuna Vânatori-Neamț, 
județul Neamţ (Liceul Tehnologic ,, Arhimandrit Chiriac Nicolau) ; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
6.proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.18 din 30.03.2018 privind atribuirea şi 

încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale 
serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 3, judeţul Neamţ; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 



7. proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, incepand cu data de 
01.01.2020 pentru persoanele fizice si persoanele juridice din unitatea administrativ teritoriala 
Vânatori-Neamt, județul Neamt; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 8.proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2020 ; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
9. proiect de hotărâre privind  scoaterea din evidenţa fiscală curentă şi trecerea în evidenţa 

fiscală separata a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
10. proiect de hotărâre privind  aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local  ce vor fi 

efectuate în anul 2020 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 
 11.proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru 

Parohia „Sf. Voievozi” și „Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul”, din comuna Vânători-Neamț, 
județul Neamț ; 

12.  intrebari, interpelări. 
 
 
Art.2  Secretarul general va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi instituţiilor interesate. 
 Nr.567 

           Din 13.12.2019 
   Primar, 

    jr. Maria PETRARIU                                                   
                                                                                        Avizat pt.legalitate,  

                                                                                       Secretar general,  
                                                                                                     Alina-Iuliana FLOŞ  
 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


