
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  29.04.2022. 

 

 

       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 29.04.2022,ora 14,30, la sediul primăriei din localitatea Peştera, Str. 

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

 

           1.Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare 

a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare,tratarea 

mecanico-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în zona 3 aferentă 

proiectului ,, Sistem de management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța,, și acordarea unor 

,mandate. 

                                        Initiator: primarul comunei  

      2.Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale-bilanțul contabil și contul 

anual de execuție al bugetului SC. Edilprest S.R.L. Peștera la încheierea exercițiului financiar al 

anului 2021.  

                              Initiator: primarul comunei  

     3.Proiect de hotărâre privind hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a proprietăților 

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

 

                                        Initiator: primarul comunei  

    4.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitatie publică a imobilului teren în suprafață de 1.110 

mp.  din domeniul privat al u.a.t. Peștera, situat în localitatea Peștera, str.Veteranului, nr. 1 A,comuna 

Peștera,județul Constanța,identificat cu nr. cadastral si carte funciară 106921,destinat pentru 

construirea de locuința individual. 

                               Initiator: primarul comunei 

   5.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitatie publică a imobilului teren în suprafață de 570 

mp.  din domeniul privat al u.a.t. Peștera, situat în localitatea Ivrinezu Mic, str.Căminului, nr.2 A 

A,comuna Peștera,județul Constanța,identificat cu nr.cadastral si carte funciară 104837,destinat 

pentru construirea de locuința individual. 

                               Initiator: primarul comunei 

   6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la contractual de concesiune nr. 

6/12.04.2010 privind concesionarea imobilului -teren –în suprfață de 1000 mp. din domeniul priviat 

al comunei -lotul nr. 3 încheiat cu domnul Tudorache Ionuț , domiciliat în localitatea Peștera, str. 

Viorelelor, nr. 4, comuna Peștera, județul Constanța. 

                             Inițiator: primarul comunei 

  7. Diverse 

 

 



 

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

comunei. 

 

 

          P R I M A R ,                                                                                     Peștera ,20.04.2022 

                                                                                                                             NR. 72.  

     NICOLETA VRABIE                    

                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                SECRETAR GENERAL 

 

                                                                    LENUȚA PREDA 

 

 

 
 


