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MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
din data de 29 IANUARIE 2016 

 
Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Vînători Neamţ a fost convocată, prin Dispoziţia Primarului comunei 

Vînători Neamţ  nr. 14/21.01.2016, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, pe data de 29  ianuarie 2016, orele 1600, în sala Mihai Eminescu” a Centrului Social 
Cultural “Mihail Sadoveanu” din comuna Vînători Neamţ, 

Sunt prezenţi 14 din cei 15 consilieri ce formează Consiliul local al comunei Vînători Neamţ.  

 Absentează motivat dl.consilier – Vartic Mihai.  

La şedinţă participă Primarul comunei Vînători Neamţ, D-na Maria Petrariu şi Secretarul comunei Vînători Neamţ, D-na 
Alina Iuliana Floş, D-nul Anton Vasiliu – Serviciul Financiar-Contabil, Impozite şi Taxe, D-na Elena Stanoaia - Serviciul 
Financiar Contabil, Impozite şi Taxe, D-na Elena Coşofreţ -  Compartimentul Proiecte Programe, Dezvoltare Locală şi D-nul 
Vasile Dascălu - Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat.  

Preşedintele şedinţei,  D-nul Vasile D.Ursache, a propus şi consiliul local a aprobat, următoarea ordine de zi:  

 1.proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii ”Construire sediu 
primărie, Comuna Vînători-Neamt, Județul Neamț, după actualizarea TVA, conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare şi a asigurării cofinanțării din bugetul local; 



 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU  

 2.proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Gradiniță SAM, 
Comuna Vînători-Neamt, Județul Neamț, dupa actualizarea TVA, conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare şi a asigurării cofinanțării din bugetul local; 

  Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 

 3.proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie, în vederea concesionării a două spaţii în suprafaţă cumulată de 
35,82 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Vînători Neamţ, situate în incinta imobilului „Dispensar uman”; 

 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 

 4. proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către S.C E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA SA a două suprafeţe 
de teren, însumând 60 mp, apatinând domeniul public al comunei Vînători Neamţ; 

 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 

 5. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016; 

 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 

 6.proiect de hotărâre privind aprobarea anulării unei cote din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată restante 
la bugetul local, precum şi a procedurii de acordare a acestei facilităţi fiscale; 

 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 

 7. proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar al 
anului  2015 - capitol bugetar 82E980000, pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 
cheltuielile secţiunii de funcţionare; 

 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 



 8.  proiect de hotărâre  privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar al 
anului  2015  - capitol bugetar 82A980000, ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii dezvoltare; 

 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 

 9. proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Vînători Neamţ, 
judeţul Neamţ; 

 Iniţiator – primar - Maria PETRARIU 

 10. intrebari, interpelări. 

 Titlurile hotărârilor aprobate şi modul de exercitare a voturilor : 

Nr. 
crt. 

 

Nr. hotararii Titlul hotararii Nr. total  
consilieri 

Consilieri 
prezenţi 

Nr. 
consilieri 
absenţi 

Voturi exprimate Consilierii care au 
votat împotrivă/ 

abţinut 

 

 

Observaţii 

pentru împotrivă abţineri 

1. 3/29.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, pentru obiectivul de investiţii 
”Construire sediu primărie, Comuna 
Vînători-Neamt, Județul Neamț, după 
actualizarea TVA, conform Legii 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare şi a asigurării 
cofinanțării din bugetul local; 

15 14 1 14 * * *  

2. 4/29.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii 
”Gradiniță SAM, Comuna Vînători-Neamt, 
Județul Neamț, dupa actualizarea TVA, 
conform Legii 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare şi a asigurării cofinanțării din 
bugetul local; 

15 14 1 14 * * 
 

*  

3. 5/29.01.2016 privind aprobarea scoaterii la licitaţie, în 
vederea concesionării a două spaţii în 
suprafaţă cumulată de 35,82 mp, aparţinând 
domeniului privat al comunei Vînători 

15 14 1 14 * * *  



Neamţ, situate în incinta imobilului 
„Dispensar uman”; 

4. 6/29.01.2016 privind darea în folosinţă gratuită către S.C 
E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA SA a 
două suprafeţe de teren, însumând 60 mp, 
apatinând domeniul public al comunei 
Vînători Neamţ; 

15 14 1 14 * * *  

5. 7/29.01.2016 privind aprobarea bugetului local pentru 
anul 2016; 

15 14 1 9 5 * Topliceanu Veronica 
Baciu Viorel 
Ursache D. Vasile 
Dolhescu Vasile 
Guşavan Constantin 

 

6. 8/29.01.2016 privind aprobarea anulării unei cote din 
majorările de întârziere aferente obligaţiilor 
de plată restante la bugetul local, precum şi 
a procedurii de acordare a acestei facilităţi 
fiscale; 

15 14 1 14 * * *  

7. 9/29.01.2016 privind aprobarea excedentului anual al 
bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului financiar al anului  2015 - 
capitol bugetar 82E980000, pentru 
acoperirea golurilor de casă provenite din 
decalajele dintre veniturile şi cheltuielile 
secţiunii de funcţionare; 

15 14 1 14 * * *  

8. 10/29.01.2016 privind aprobarea excedentului anual al 
bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului financiar al anului  2015  - 
capitol bugetar 82A980000, ca sursa de 
finanţare a cheltuielilor secţiunii dezvoltare; 

15 14 1 14 * * *  

9. 11/29.01.2016 privind aprobarea prelungirii valabilităţii 
Planului Urbanistic General al comunei 
Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 

15 14 1 14 * * *  

 
 
 
 

Secretarul comunei Vînători Neamţ, 
Alina Iuliana FLO Ş 


