
ROMANIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

COMUNA  PEŞTERA 

 PRIMAR     

                                                         D I S P O Z I T I E 

                              privind convocarea Consiliului local al comunei Peştera,  

                                    in şedinţa ordinara  din data de  30.07.2021. 

 

       NICOLETA VRABIE,  primarul comunei Peștera, județul Constanța. 

       Având în vedere: 

      -proiectele de hotarâre înscrise 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 si 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 in data de 30.07.2021,ora 14,00, la sediul primăriei din localitatea Peştera, str. 

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

 

    1.Proiect de hotărîre privind alocarea de sume din bugetul de venituri si cheltuieli  al comunei  

Peștera necesară organizării hramului bisericii ,,Adormirea Maicii Domnului,, din localitatea 

Ivrinezu Mic, comuna Peștera, județul Constanța.   

                          Inițiator: primarul comunei 

    2.Proiect de hotărîre privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei FLUERARU 

SEVASTIANA,domiciliată în localitatea Ivrinezu Mare, str. Pompei,nr. 17, comuna Pestera, județul 

Constanța. 

                              Inițiator: primarul comunei  

   3.Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului semestrial privind dinamica angajării asistenților 

personali ai  persoanelor cu handicap grav pe semestrul pe semestrul I al anului 2021 in cadrul 

comunei Peștera,județul Constanta. 

                               Initiator: primarul comunei   

   4. Proiect de hotărîre privind insuirea rapoartelor de evaluare a proprietatilor imobiliare tip terenuri 

situate in comuna Peștera, județul Constanța.  

                              Inițiator: primarul comunei 

  5. Proiect de hotarare privind insusirea unui bun imobil- teren in domeniul privat al comunei Pestera 

si in administrarea Consiliului local Pestera, judetul Constanta. 

                               Initiator: primarul comunei   

  6. Proiect de hotarare pentru anularea H.C.L. nr. 110/17.12.2012 privind reorganizarea Clubului 

Sportiv Pestera ca o structură sportivă independentă , cu personalitate juridică, organizată sub formă  

unui ONG/ ASOCIATIE  potrivit  O.G. nr. 26/2000 și aprobarea actelor constitutive și a actelor 

adiționale acesteia. 

                               Initiator primarul comunei 

  7. Proiect de hotarare pentru modificarea și completarea H.C.L nr. 62/21.08.2009 privind infiintarea 

Clubului Sportiv Peștera,,. 

                               Initiator : primarul comunei   

 

   8. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 130/ 16.12.2010 privind Planului Urbanistic 

Zonal pentru realizarea investiției,,Amplasare Centrala eoliana Medgidia Sud, extravilan comuna 

Pestera, judetul Constanta. 

 

                               Initiator : primarul comunei 



   

 

   9. Proiect de hotarare  pentru modificarea H.C.L.nr. 131/ 16.12.2010 privind Planului Urbanistic 

Zonal pentru obiectivul,,Amplasare centrala eoliana Medgidia Sud,,extindere Centrala electrica 

eoliana Medgidia, faza I, extravilan comuna Peșera,județul Constanța. 

                               Initiator : primarul comunei   

10. Diverse  

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

comunei. 

                                                                                                    PESTERA, 23.07.2021 

              P R I M A R,                                                                         NR. 157 

                                                                    

       NICOLETA VRABIE                                                              

                                                                                  CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                  SECRETAR GENERAL, 

 

                                                                                    PREDA    LENUTA 

 

 

 


