
      
                                                           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 28.03.2019 - orele 1600,  în sala  de şedinţe a Primăriei comunei Vânători-Neamț, 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 atribuirea în proprietate prin Ordinul Prefectului – județul Neamț, 

a unei suprafeţe de teren de 1490 mp, situată în intravilanul comunei Vânători-Neamț, în favoarea 
moștenitorilor defunctului OLARIU V. NECULAI, conform art. 36 din Legea 18/1991, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
3. proiect de hotărâre pentru dezmembrarea terenului apartinand domeniului public al comunei 

Vânători-Neamț - ZONA CAMPUS, în doua loturi. 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
4. proiect de hotarâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) 

aferentă obiectivului de investiții “MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL 
ÎN SATELE LUNCA ȘI NEMȚIȘOR,  COMUNA VÂNĂTORI - NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
5. proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) 

aferentă obiectivului de investiții “REABILITARE ÎMBRĂCĂMINTE DRUMURI 
MODERNIZATE PRIN PROGRAMUL SAPARD  DIN COMUNA VÂNĂTORI - NEAMȚ,  

JUDEȚUL NEAMȚ”; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
6. proiect de hotărâre privind aprobarea “Amenajamentului pastoral al Comunei Vânători 

Neamț, județul Neamț”; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 



7. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pășunilor disponibile  aflate în proprietatea 
privată a comunei Vânători-Neamț, județul Neamț, în suprafața de 67, 5975 hectare; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
8. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării spațiilor proprietate privată a comunei 

Vânători-Neamț cu destinația de cabinet medical, precum și spațiilor în care se desfășoară activități 
conexe actului medical ; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
9. proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea actului adițional la contractul de concesiune 

nr. 01 din 14.04.2014 - încheiat între COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ și SC "DORCAS CONF" 
SRL; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
10.proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 3642 

din 20.11.2008 - încheiat între COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ și SC "DUPLEX PROD" SRL; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
11. proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a unei 

suprafeţe de 4,5 mp, teren aparţinând domeniului public al comunei Vânători-Neamţ – ZONA 
CAMPUS; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
12. proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului cu suprafața de 278 m.p, aparținând 

domeniului privat al comunei Vânători-Neamț și concesionarea directă a terenului cu suprafața de 12 
m.p. în favoarea SC "RAMO FARM" SRL; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
13.proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 - „Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Vînători Neamţ”, însuşită prin HCL nr. 7 din 31.01.2018; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
14.proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiții ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL „ȚINUTUL 
ZIMBRILOR”; 

Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
15.proiect de hotărâre privind aprobarea desființării construcției „ Clădire Școliță, proprietatea 

privată a comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
16. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului  anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Comunei Vânători-Neamț, judetul Neamț - pentru anul 2019; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
17. proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale 

din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț; 
Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 
18.INFOMARE PRIVIND ATRIBUȚIILE ȘI OBLIGAȚIILE CARE REVIN ALEȘILOR 

LOCALI, REGIMUL “INCOMPATIBILITĂȚILOR” ȘI “CONFLICTULUI DE INTERESE”. 
19.  intrebari, interpelări. 
 
 



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

interesate. 
 Nr.150 

           Din 22.03.2019 
   Primar, 

    jr. Maria PETRARIU                                                   
                                                                                        Avizat pt.legalitate,  

                                                                                      Secretar,  
                                                                                                     Alina-Iuliana FLOŞ  
 
             
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


