
ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
COMUNA PEŞTERA
PRIMAR

DISPOZITIA
privind constituirea comisiei locale pentru organizarea licitatiei publice privind închirierea
prin licitatie publică anbunului imobil teren nb.601/1/1/,în suprafaţă de 1, 76 ha, avînd nr.cadastral
şi carteafunciară 103320,aflat în patrimoniul privat al comuneiPeştera,situat în extravilanul
localităţii Peştera,judeţulConstanţa

Nicoleta Vrabie, primarul comuneiPeştera,judeţul Constanţa;
Având în vedere:
-dispozitiile art.317 alin. (13), coroborat cu art.338 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

cu modificările si comletările ulterioare;
— dispoziţiileHCL nr. 63/31.08.2021 privind aprobarea închirierii bunului imobil teren NB. 601/1/1,

în suprafaţă de 1,76 ha, avînd nr. cadastral şi cartea funciară 103320, aflat în patrimoniul privat al comunei
Peştera, situat în extravilanul localităţii Peştera,judeţul Constanţa; „ \- referatul înregistrat sub nr.7577/02.11.2021 întocmit de compartimentul urbanism, protectiă'mediului
prin care solicita constituirea comisiei locale pentru organizarea licitatiei publice privind închirierea prin
licitatie publică a bunului imobil teren NB.60]/]/1/, în suprafaţă de I, 76 ha, avînd nr. cadastralşi cartea
funciară ]03320,aflat înpatrimoniul privat al comuneiPeştera,situat in extravilanul localităţii Peştera,
judeţul Constanţa;

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

In temeiul art. 1 96 alin.(1) lit.b si art. 197 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare, primarul comunei Peştera;

DISPUNE:
Art. l.- Se constituie comisia locala care va organiza licitatia publică privind închirierea prin licitatie

publică deschisă a bunului imobil teren NB.60]/]/]/, în suprafaţă de 1, 76 ha, avînd nr. cadastralşi cartea
funciară 103320, aflat în patrimoniul privat al comunei Peştera, situat în extravilanul localităţii Peştera,
judeţul Constanţa,care va avea loc în data de 26.11.2021 orele 13,00, la sediul Primăriei comunei Peştera
din str. Izvorului nr. 25A şi va funcţiona in urmatoarea componenţă:

Presedinte: Mocanu Silviu Leonard- secretar general al comunei Peştera;
Membri: Preda Lenuţa— secretar general al comunei Peştera;

Ion Ionica — consilier superior comp.buget -finante,contabilitate
Vrînceanu Adrian— consilier superior - comp. urbanism,protectia mediului;
Beşliu Daniela— referent sup. compartiment impozite si taxe locale;

Secretar: Creangă Cătălina- consilier superior biroul urbanism,protectia mediului

Membri supleanti: Oprea Constantin - consilier sup.-comp.dom.public şi privat al uat.Peştera;
Paltin Daniela Florentina—referent superior— comp.impozite şi taxe locale.

Art. 2. - Atributiile comisiei locale sunt cele prevazute la art.3l7 alin.(13) din O.U.G. nr. 57/2019, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. - Secretarul general al comunei va transmite prezenta dispozitie, în termen legal: Institutiei
Prefectului judeţul Constanţa şi compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei pentru ducerea la
îndeplinire
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