
ROMANIA 6%JUDETULCONSTANTA :

COMUNA PEŞTERA
PRIMAR

D I S P 0 Z I T I E
privind convocareaConsiliului local al comunei Peştera,în şedinţa ordinară din data de 28.02.2022.

NICOLETAVRABIE, primarul comunei Pestera, judetul Constanta.Având în vedere: “

—proiectele de hotarâre inscrise pe ordinea de zi şi documentaţia aferentă;-prevederile art. art. l33,alin.(l) si art.l34, alin.( 3) lit.a din O.U.G.nr.57/2019 privind CodulAdministrativ, cu modificările si completările ulterioare;
- dispozitiile art.243, alin.(l) lit.a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cumodificările şi completările ulterioare;În temeiul prevederilor art.l96,alin.(l),lit.b” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind CodulAdministrativ,cu modificarile si completariole ulterioare;

D i s p 11 11:
Art. 1. — Se convoacă Consiliul local al comunei Pestera, judetul Constanta, in _şedinta ordinaracare va avea loc în data de 28.02.2022,ora 14,30, la sediul primăriei din localitatea PeşteFă, Str.Izvorului,Nr. 25A, cu următoarea ordine de zi:

I.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor deatribuire a contractelor/acordurilor — cadru pentru achiziţionarea de lapte şi a produselor lactateprecum şi a produselor de panificaţie aferente Programului pentru Scoli al României şi acontractelor/acordurilor — cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative lanivelul comunei Peştera, judeţulConstanţa.
Initiator: primarul comunei

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completareaAnexei laHCL. nr. 70/23 092021 privindacordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor ce firecventează cursurile învăţământ în anulşcolar 2021— 2022 în afara comunei Peştera , judeţul Constanţa.
Initiator: primarul comunei

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a bunului imobil teren însuprafaţade 1.047 mp. nr.cartea funciară 106864, aflat în patrimoniul privat al comunei Peştera, situatîn localitatea Peştera, str. Saidia,nr. 2B, comuna Pestera, judeţul Constanţa.>

Initiator: primarul comunei
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului teren însuprafaţă de 4327 mp. având Carte funciară 106867, aflat în domeniul privat al comunei Peştera,situat în localitatea Izvoru Mare,str. Pădurii,nr.l A,comuna Peştera, judeţul Constanţa, destinat pentruînfiinţarea unei exploataţii agricole.

Initiator: primarul comunei
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de închiriere nr.05/18.l 1.2013 încheiat între comuna Peştera şi Orange România S.A.Bucureşti.Iniţiator: primarul comunei
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării Serviciului de Salubrizare al comunei Peştera,judeţul Constanţa şi a documentaţiei de atribuire a contractului de prestări servicii de salubrizare.Iniţiator: primarul comunei

Achizitii
Creion



8. Diverse
Art.2. — Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se însărcineaza secretarul

general al comunei.

P R IMA R, Peştera ,22.02.2022
NR.26.
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