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JUDETULCONSTANTA
COMUNA PEŞTERA
PRIMAR

DISPOZITIAPrivind punerea în executare a Sentinţei civile nr.2696/01.11.2016, rămasă definitivă,conformDeciziei civile nr. EMC/17.12.2018a Curţii de Apel Constanţa care respinge apelul,pronunţat în dosarul nr.7756/118/2015 de către Tribunalul Constanţa
NICOLETA VRABIE, primarul comunei Peştera, judeţul Constanţa, în calitate de şef alaparatuluipropriu şi ordonator principal de credite,Având în vedere:

— referatul comisiei interne nr.7844/1 2.1 1.2021 prin care ia la cunoştinţă măsura impusă de cătreinstanţadejudecata,respectiv Sentinţă civilă nr.2696/01.11.2016, rămasă definitivă,conformDeciziei
civile nr. 220/C/17.12.2018 a Curţii de Apel Constanţa care respinge apelul, pronunţată în dosarulnr.7756/118/2015 de către Tribunalul Constanţa;- prevederile art. 16 si art.21 din Legeam.l65/2013privind măsurile pentru finalizarea procesului
de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimuluicomunist în România cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile art.24 „din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi
completările ulterioare;

definitivăprinHeap-clare.
Art.2 Anularea Dispoziţiei nr. 294! 14.10.2015 emisă de primarul comunei Peştera, judeţul
Constanţa.

'Art.3.—Propunerea acordării măsurilor compensatorii sub formă de puncte pentru suprafaţa de 5000mp. pentru care compensarea cu alte bunuri nu este posibilă, persoanelor îndreptăţite întrucât vechiulamplasament are categoria de folosinţă păşune, în condiţiile Capitolului III al Legii nr.165/2013.Art.4.- Inaintarea dosarului notiâcatorilorcătre Secretariatul Comisiei Naţionale în vederea emiterii
deciziei de compensare.
Art.5.-Prezenta dispoziţie poate ii atacată in termen de 30 de Zile de la comunicare la secţia civilă
a Tribunalului Constanţa.
Art.6.- Prezenta dispoziţie se comunică de către secretarul general al comunei Peştera către Instituţia
Prefectului Judeţul Constanta pentru efectuarea controlului de legalitate,primarului comunei Peştera,
notificatorilor Popescu Marie— Lise, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Aviator Popisteanu,nr.3,blc.2, etaj 10,apt.43,sector 1, şi Dumitrescu Cristina Ana,CNP.2450527131242, domiciliată înmunicipiul Constanţa,str. Cuza Vodă, nr. 98, judeţul Constanţa şi Secretariatului Comisiei Naţionaleînsoţită de întreaga documentatie.
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