
ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
COMUNA PEŞTERA
PRIMAR

DlSPOZITIE
privind convocareaConsiliului local al comunei Peştera,în şedinţa ordinară din datade 23.09.2021.

NICOLETAVRABIE, primarul comunei Peştera, judeţulConstanţa.Având în vedere:
„

—proiectele de hotarâre înscrise pe ordinea de zi şi documentaţia aferentă;
.( 3) lit.a din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul

—prevederile art. art. l33,alin.(l) si art.l34, alin
Administrativ, cu modificările si completările (ultee 'oare;

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

din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul

modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.196,alin.(l),lit.b”

oare;Administrativ,cumodiiicarile si completariole ulteri
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sedinta ordinara
Art. 1. — Se convoacă Consiliul local al comunei Pestera, judetul Constanta, înfcare va avea loc in data de 23.09.2021,ora 15,00, la sediul primăriei din localitatea Peştera, str.Izvorului, Nr. 25A, cu următoarea ordine de zi:

I.Proiect de hotărâre privind numirea domnului CALIN REMUS
Iniţiator: primarul comunei

ugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al

preşedinte de şedintă.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea b
comunei Peştera, judeţulConstanţa.

Iniţiator: primarul comunei

S.Proiect de hotărîre privind însuşirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare pentrudeterminarea valorii de piaţă a bunului imobil Dispenser Uman Pesterasituat in localitatea Peştera,str. Izvorului, nr.33, comuna Peştera, judeţul Constanţa, aflat în domeniul privat al comunei Peştera.Iniţiator: primarul comunei

4. Proiect de hotărîre privind acordarea unui ajutor iinanciar elevilor si studenţilor cefrecventează cursurile de învăţămînt în anul Şcolar 2021 — 2622 în afara comunei Peştera, judeţulConstanţa.
Initiator : primarul comunei

5. Proiect de hotărîre privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de”încliirierenr. 1/26.102016 încheiat cu medicul stomatolog generalist TUDORACHE CARMEN—NUŞA.

Iniţiator: primarul comunei

6. Diverse

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