
      
                                                           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.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 Vânători-Neamţ pentru data 
de 30.05.2019 - orele 1600,  în sala  de şedinţe a Primăriei comunei Vânători-Neamț, cu următorul 
proiect al ordinii de zi: 
 

1.proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului "Inființare centru social 
multifunctional  - Ținutul Zimbrilor" ; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  
2.proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza SF) a 

obiectivului de investitii  "Inființare centru social multifunctional  - Ținutul Zimbrilor"; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
3.proiect de hotărâre  privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru 

Mănăstirea Dobru, din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț ; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
4. proiect de hotărâre  privind  aprobarea REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE 

SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL NEAMȚ; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
5.proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pășunilor disponibile aflate în proprietatea 

privată a comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
6. proiect de hotărâre  privind  trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei 

Vânatori-Neamț a terenului cu suprafața de 705 m.p., situat în sat. Vânatori-Neamț, str. Andreescu nr. 
850; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 



7. proiect de hotărâre  privind  darea în folosinţă gratuită către S.C. DELGAZ-GRID SA a 
suprafeței de 1 m.p. teren aparţinând domeniului public al comunei Vânători-Neamţ; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
8. proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei 

Vânători-Neamţ aferent trimestrului I al  anului 2019; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
9.proiect de hotărâre privind înregistrarea COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ în Sistemul 

Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar şi stabilirea 
comisionului perceput de furnizorii de servicii selectat; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
10.  proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului cheltuielilor de executare silită stabilite în 

sarcina debitorilor persoane fizice şi juridice; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
11. proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării proprietății imobiliare compusă din teren 

în de 1393 m2 și casa din lemn cu suprafața construită de 87 m2, situată pe str. Ștefan cel Mare 172, 
sat. Vânători-Neamț; 

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

interesate. 
 Nr.243 

           Din 24.05.2019 
   Primar, 

    jr. Maria PETRARIU                                                   
                                                                                        Avizat pt.legalitate,  

                                                                                      Secretar,  
                                                                                                     Alina-Iuliana FLOŞ  
 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


