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privind convocareaConsiliului local al comunei Peştera,
în şedinţa ordinară din data de 31.08.2021.

NICOLETAVRABIE, primarul comunei Peştera, judeţul Constanţa.Avândin vedere:
—proiectele de hotarâreinscrise pe ordinea de zi şi documentaţia aferentă;
-prevederile art. art. 133,alin.(1) si art. 134, alin.( 3) lit.a din 0.U.G.nr.57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările si completările ulteerioare;
- dispozitiile art.243, alin.(1) lit.a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ;
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 11 n:

Art. 1. — Se convoacă Consiliul local al comunei Pestera, judetul Constanta, în sedinta ordinara
care va avea loc in data de 31.08.2021,ora 15,00, la sediul primăriei din localitatea Peştera, str.
Izvorului,Nr. 25A, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărîre privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui spaţiu în suprafaţă de
16,73 mp.din domeniul public al comunei Peştera, situat in localitatea Izvoru Mare,str.Cismelei, nr.
1, judeţul Constanţa,.destinat pentru desfasurarea de activitati comerciale— cod CAEN 9602- coafură
,alte activitati de înfrumuseţare.

Iniţiator: primarul comunei
2.Proiect de hotărîre privind aprobarea închirierii bunului imobil teren NB.601/1/1,în suprafaţă de

1,76 ha avînd nr. cadastral şi carte funciara 103320 , aflat în patrimoniul privat al comunei Peştera,
situat in extravilanul localitatii Peştera, judeţul Constanţa.

“

Iniţiator: primarul comunei
3. Proiect de hotărîre privind alocarea de sume din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei

Peştera pentru organizarea hramului bisericii Naşterea Maicii Domnului din localitatea Peştera,
judetul Constanţa.

Iniţiator : primarul comunei
4. Proiect de hotărîre privind.aprobarea procedurii de acordare a scutirii de plată a majorărilor de

întârziere şi a penalităţilor aferente obligaţiilor fiscale bugetare constând în impozite şi taxe locale,
redevenţe, chirii şi alte obligaţii de plată datorate la bugetul local al comunei Peştera de către
contribuabili persoane fizice şi juridice

Iniţiator: primarul comunei

5. Diverse
Art.2. — Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează secretarul general al

comunei.
PESTERA, 25.08.2021
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