
ROMAN IA
JUDETULCONSTANTA
COMUNA PEŞTERA
PRIMAR

DISPOZITIA
privind constituirea comisiei locale pentru organizarea licitatiei publice privind
vânzarea unor bunuri imobile-terenuri proprietate privata a UAT Pestera, judetul
Constanta

Nicoleta Vrabie, primarul comunei Pestera,judetul Constanta;
Având în vedere:

- referatul inregistrat sub nr.6.014/12.08.2022 intocmite de compartimentul urbanism, protectia
mediului prin care solicita constituirea comisiei locale pentru organizarea licitatiei publice privind
vanzarea prin licitatie publica a opt loturi de teren,situate in intravilanul localitatilor Peştera şi Ivrinezu
Mic — un lot aprobat pentru vanzare conform H.C.L. nr. 36/29.04.2022 şi un lot prin H.C.L. nr.
57/30. 06.2022 si şase loturim localitatea Peştera, aflatein domeniul privat al comunei Pestera,judetul
Constanta, aprobate spre vânzare conform H.C.L. nr. 35/29.04.2022 si H.C.L. nr.52,53,54,55,56 şi 57

;
din 30.06.2022;

„f - dispoziţiile H.C.L. nr.33/22.04.2021 privind aprobara Regulamentului de vânzare a bunurilor
„V imobile din patrimoniul privat al comunei Peştera, judeţul Constanţa;

—dispozitiile art.3 17 alin. (13) din 0.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
-dispozitiile art.243 alin.(1)lit. a” din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

În temeiul art. 196 alin.(l) lit.b si art. 197 alin. (1) şi alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

D 1 S P U N E:

Art. 1. - Se constituie comisia locala care va organiza licitatia publica deschisa privind vânzarea unui
număr de opt loturi de teren situate în intravilanul localităţii Ivrinezu Mic şi Peştera, aflate în domeniul
privat al comunei Pestera, care va avea loc în data de 24.08.2021 orele 10,00, la sediul Primăriei comunei
Pestera din str. Izvorului nr. 25A si va iimctiona în următoarea componenţă:

Presedinte: Mocanu Silviu-Leonard—Viceprimar al comunei Peştera;

Membri: Preda Lenuţa — secretar general al comunei Pestera ;
Ion Ionica — consilier superior comp.buget —f1nante,contabilitate
Oprea Constantin - consilier superior - comp. urbanism,protectia mediului;

„,; Paltin Daniela-Florentina- referent sup. compartiment impozite si taxe locale;

Secretar: Creangă Catălina- consilier superior biroul urbanism,protectia—mediului

Membri supleanti: Ştefan Silvia— consilier sup.-compartimentul agricol;
Mocanu Magdalena — referent superior comp.fonduri europene

Art. 2. - Atributiile comisiei locale sunt cele prevazute la art.317 alin.(13) din O.U.G. nr. 57/2019.
Art. 3.- Secretarul general al comunei va transmite prezenta dispozitie, in termen legal: Institutiei

Prefectului judetul Constanta si co , r de specialitate din cadrul primariei pentru aducerea la
indeplinire.

Pestera: 16.08.2022
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