
      
                                                           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 31.01.2019 - orele 1600,  în sala  de şedinţe a Primăriei comunei Vânători-Neamț, cu următorul 
proiect al ordinii de zi: 
 

1.proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 
încheierea exerciţiului financiar al anului  2018, în sumă de 6.056.588,21 lei - capitol bugetar 
82A980000, ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii dezvoltare; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
2.proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exerciţiului financiar al anului  2018, în sumă de 92.012,17 lei - capitol bugetar 
82E980000, pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 
cheltuielile secţiunii de funcţionare; 

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

Vânători-Neamţ aferent trimestrului IV al  anului 2018; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
4.proiect de hotărâre pentru  modificarea și completarea Anexei la H.C.L nr. 60 din 31.07.2017 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vânători-Neamţ, începând cu data de 01.01.2019; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
5. proiect de hotărâre privind încadrarea terenurilor folosite la exploatarea resurselor de apă și 

a zonelor de protecție din comuna Vânători-Neamț în categoria celor pentru care nu se datorează 
impozit/taxa  pe teren ; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 



6.proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru 
investiția PODURI DIN BETON ARMAT, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
7. proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții vacante de execuție din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
8. proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 57 din 29.11.2018 privind 

delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare – satele Lunca şi Nemţişor către 
Compania Judeţeană APA SERV S.A. 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
 
II.  INFORMARE semestrială - potrivit art.40, alin. 2 din Legea 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare și art. 29, 
alin. 1 din H.G nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
448/2006, cu modificările și completările ulterioare . 

III.   intrebari, interpelări. 
 
 
Art.2  Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi instituţiilor 

interesate. 
 Nr.14 

           Din 25.01.2019 
   Primar, 

    jr. Maria PETRARIU                                                   
                                                                                        Avizat pt.legalitate,  

                                                                                      Secretar,  
                                                                                                     Alina-Iuliana FLOŞ  
 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


