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D I S P 0 Z I T I E
privind convocareaConsiliului local al comunei Peştera,în şedinţa ordinara din data de 22.10.2021.

NICOLETAVRABIE, primarul comunei Pestera, judetul Constanta.Având în vedere:
-proiectele de hotarâre inscrise pe ordinea de zi şi documentaţia aferentă;—prevederile art. art. l33,alin.(l) si art.134, alin.( 3) lit.a din O.U.G.nr.57/2019 privind CodulAdministrativ, cu modificarile si completarile ulteerioare;

,- dispozitiile art.243, alin.(l) lit.a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cumodificarile si completarile ulterioare ;În temeiul prevederilor art.196,alin.(l),lit.b” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind CodulAdministrativ,cu modificarile si completariole ulterioare;
D 1 3 p u 11:Art. 1. — Se convoacă Consiliul local al comunei Pestera, judetul Constanta, in sedintaéordinaracare va avea loc in data de 22.10.2021,ora 15,00, la sediul primăriei din localitatea Peştera, Str.Izvorului,Nr. 25A, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind alocarea de sume din bugetul local al comunei Pestera necesarăorganizariihramului bisericii„ Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil„ din localitatea IzvoruMare, comunaPestera, judetul Constanta.
Initiator: primarul comunei

„2.Proiect de hotarare pentru modificarea şi completarea Anexei la HCL. nr. 70/23.09.2021privind acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor ce frecventează cursurile de învăţământîn anul şcolar 2021 — 2022 în afara comunei Peştera, judeţul Constanţa.Initiator: primarul comunei
3.Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare a proprietătii imobiliare tip terenuridin domeniul privat al comunei Peştera,judeţul Constanta.

Initiator: primarul comunei4.Proiect de hotarâre privind actualizarea indicatorilor tehnico—economici pentru obiectivul deinvestitie„Construire poduri in comuna Pestera,judetul Constanta„.Initiator primarulu comunei
5 Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul deinvestitie„Reabilitare , modernizare strazi in comuna Pestera, judetul Constanta„.Initiator primarulu comunei “

6. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul deinvestitie„Modernizare retea de alimentare cu apă comuna Peştera, judeţul Constanţa.Initiator primarulu comunei
7. Diverse

Art.2. — Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se însărcinează secretarulgeneral al comunei. '
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