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D I S P 0 Z 1 T I E
privind convocarea Consiliului local al comunei Peştera,în şedinţa ordinara din data de 30.06.2021.

NICOi.i=Z'i“A VRABIE, primarul comunei Peştera, judeţulConstanţa.Având în vedere:
proiectele: de hotarâre înscrise pe ordinea de zi şi documentaţia aferentă;prevederitc art. art. l33,alin.(l) si art.134, alin.( 3) lit.a din O.U.G.nr.57/20l9 privind CodulAdministratii'. cu modificările si completările ulteerioare;
- dispozitiiîe 311.243, alin.(l) lit.a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ;În temfiat prevederilor art.l96,ali1r(l),lit.b” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind CodulAdministra!iwru modiiicarile si completariole ulterioare;

D i 5 p u 11:
Art. 1. » Se convoacă Consiliul local al comunei Pestera, judetul Constanta, in sedinta ordinaracare va avea loc in data de 30.06,2021,ora l4,00, la sediul primăriei din localitatea Peştera, str.Izvorului.Nr. ZSA, cu următoarea ordine de zi:
I.Proiecl :!e- hotărîre privind aprobarea rectiflcării bugetului de venituri şi cheltuieli peronul 2021al comunei itvşztera, judeţulConstanţa.

Iniţiator: primarul comunei
2,Proiccl ai“ hotărîre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2020 al comunei Pestera,judeţul Con…—Anuţa

Iniţiator: primarul comunei
3. Proiect fiu: hotărîre privind insuirea rapoartelor de evaluare a proprietatilor imobiliare tipteremn'isituuuf in comuna Peştera, judeţul Constanţa.

Initiator: primarul comunei
4. Proiect de îlotărîreprivind vînzarea prinnegociere directa a imobilului teren in suprafata de 1233mp. din donnrniul privat al comunei Peştera situat in localitatea Pestera, str. Porumbelului, nr. 4 A,judeţul Constanţa.

Initiator : primarul comunei
S.Proiect de: hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico—economici la proiectul de investitieReabilitare. …! rdernizare strazi in comuna Pestera, judetul Constanta”faza D.A.L.l.

Initiator: primarul comunei
6. Proiect de hotarare privind insusirea unui bun imobil— teren in domeniul privat al comunei Pesterasi in admini—;!r-u'eaConsiliului local Pestera, judetul Constanta. °

Initiator: primarul comunei
„7. Proiect dv hotarare Pentru modiiicarea contractului de mandat al administratorului S.C. EdilprestS.RL. Pestera. judetul Constanta. —

Initiator primarul comunei
8. Prezentarea procesului verbal de negociere a pretului nr.4294/15.06.2021 privind achizitionareimobilului rmnpus din locuinta si teren aferent in suprafata de 4601 mp.situat in intravilanullocalitatii Pern—ra, str. Izvorului, nr. 36, judetul Constanta.
9. Diverse
Art.2… — Cn ;„îucere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează secretarul general alCOI'HUHCL
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