
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 extraordinară din data de 25.05.2022. 
 

       NICOLAE VRABIE,primarul comunei Peștera, judetul Constanta. 

       Având în vedere: 

      -proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi şi documentaţia aferentǎ; 

      -prevederile art.133, alin.(2),lit.a,, si art.134,alin.(3),lit.b,, din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul  

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

modificarile si completarile ulterioare; 

     În temeiul prevederilor art.196, alin.(2),lit.b” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare, primarul comunei Peștera; 

 

D i s p u n e: 

    Art. 1. – Se convoacă Consiliul local al comunei Peștera, judetul Constanța, în sedinta extraordinară   

care va avea loc în data de 25.05.2022, ora 15,00,la sediul primăriei din localitatea Peştera, Str. Izvorului, 

Nr. 25A, cu următoarea ordine de zi: 

            1.Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general pentru 

obiectivul de investiție: Digitalizarea serviciilor comunei PESTERA”  în cadrul finanțării din fondurile 

europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul 

IV – Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 – Fondul local. 

                                           Initiator: primarul comunei 

         2 .Proiect de hotarare   privind însușirea raportului de evaluare a proprietății imobiliare  tip 

teren in vederea   atestării  la patrimoniul privat al comunei  Peștera, județul  Constanța.  

                                           Initiator: primarul comunei 

        3.Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat  al comunei Peștera a bunului imobil 

teren situate ăn intravilanul comunei Peștera, județul Constanța. 

                                           Initiator: primarul comunei 

        4.Proiect de hotărâre privind numirea domnului Mocanu Silviu- Leonard președinte de ședință. 

                                           Initiator: primarul comunei 

        5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și ștatului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Peștera, județul Constanța 

                                                  Initiator: primarul comunei 

 

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

al comunei. 

                                                                                                             PEȘTERA, 20.05.2022 

                                                                                                                      NR. 89. 

                P R I M A R,    

                                                                    

          NICOLETA VRABIE                            

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

LENUȚA PREDA   


