
ROMANIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

COMUNA  PEŞTERA 

 PRIMAR     

 

D I S P O Z I T I E 

privind convocarea Consiliului local al comunei Peştera, 

în şedinţa ordinară  din data de  30.06.2022. 

 

       NICOLETA VRABIE,  primarul comunei Pestera, judetul Constanta. 

       Având în vedere: 

      -proiectele de hotarâre inscrise pe ordinea de zi şi documentaţia aferentǎ; 

      -prevederile art. art. 133,alin.(1) si art.134, alin.( 3) lit.a din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul  

Administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

     - dispozitiile art.243, alin.(1) lit.a” din  O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

     În temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.b” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul 

Administrativ,cu modificarile si completariole ulterioare; 

                                                       D i s p u n: 

    Art. 1. – Se convoacă Consiliul local al comunei Pestera, judetul Constanta, în sedinta ordinara 

care va avea loc în data de 30.06.2022,ora 15,00, la sediul primăriei din localitatea Peştera, Str. 

Izvorului, Nr. 25A, cu următoarea ordine de zi: 

 

     1.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea 

activității de audit public intern din data de 15.02.2019. 

                              Initiator: primarul comunei  

      2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al 

comunei Peștera, județul Constanța. 

                     Initiator: primarul comunei  

      3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 59/19.06.2016 privind 

reorganizarea ,,Compartimentului de gospodărirea apelor,, din structura aparatului de specialitate al 

primarului comunei Peștera, județul Constanța în conformitate prevederile art. II din Legea serviciul 

public de alimenare cu apă și canalizare nr. 241/2006, modificată și completată prin Legea nr. 

224/30.07.2015. 

                               Inițiator : primarul comunei  

   4.Proiect de hotărâre privind hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare a proprietăților 

imobiliare tip terenuri din domeniul privat al comunei Peștera, județul Constanța. 

 

                               Initiator: primarul comunei  

    5.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitatie publică a imobilului teren în suprafață de 660 

mp.  din domeniul privat al u.a.t. Peștera, situat în localitatea Peștera, str. Teilor, nr.2,comuna 

Peștera,județul Constanța,identificat cu nr. cadastral si carte funciară 106870,destinat pentru 

construirea de locuință individuală. 

                               Initiator: primarul comunei 

    6.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitatie publică a imobilului teren în suprafață de 836 

mp.  din domeniul privat al u.a.t. Peștera, situat în localitatea Peștera, str. Teilor, nr.2 A,comuna 

Peștera,județul Constanța,identificat cu nr. cadastral si carte funciară 106896,destinat pentru 

construirea de locuință individuală. 

                               Initiator: primarul comunei 

    7.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitatie publică a imobilului teren în suprafață de 784 

mp.  din domeniul privat al u.a.t. Peștera, situat în localitatea Peștera, str. Teilor, nr.2 B,comuna 

Peștera,județul Constanța,identificat cu nr. cadastral si carte funciară 106886,destinat pentru 

construirea de locuință individuală. 

                               Initiator: primarul comunei 

 



 

    8.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitatie publică a imobilului teren în suprafață de 850 

mp. din domeniul privat al u.a.t. Peștera, situat în localitatea Peștera, str. Teilor, nr.4, comuna Peștera, 

județul Constanța, identificat cu nr. cadastral si carte funciară 106871, destinat pentru construirea de 

locuință individuală. 

                               Initiator: primarul comunei 

    9. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitatie publică a imobilului teren în suprafață de 5.500 

mp. din domeniul privat al u.a.t. Peștera, situat în localitatea Peștera, str.Veteranului, nr. 25 D,comuna 

Peștera,județul Constanța,identificat cu nr. cadastral si carte funciară 106913,destinat pentru 

înființare de exploatație agricolă. 

                               Initiator: primarul comunei 

   10.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitatie publică a imobilului teren în suprafață de 1000 

mp.  din domeniul privat al u.a.t. Peștera, situat în localitatea Ivrinezu Mic,str.Porumbeilor,nr.3 

,comuna Peștera,județul Constanța,identificat cu nr.cadastral si carte funciară 104836,destinat pentru 

construirea de locuința individuală. 

                               Initiator: primarul comunei 

    11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Peștera, județul Constanța. 

                             Initiator: primarul comunei 

 

    12. Diverse 

 
   Art.2. – Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se însărcineaza secretarul general al 

comunei. 

 

 

          P R I M A R,                                                                                     Peștera, 24.06.2022 

                                                                                                                             NR. 107  

     NICOLETA VRABIE                    

                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                SECRETAR GENERAL 

 

                                                                    LENUȚA PREDA 

 

 

 
 


