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D I S P 0 Z I'T I E
privind convocareaConsiliuluilocal al comunei Peştera, judeţul Constanţa în şedinţa ordinară dindata de 28.12.2021

Nicoleta Vrabie,primarul comuneiPestera, judetul Constanta.
Având în vedere:
-proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi şi documentaţia aferentă;
-prevederile art.133 alin.(l) si art.134, alin.(3), lit.a” din O.U.G.nr.57/2019 privind CodulAdministrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispozitiile art.243 alin.(l), lit.a” din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cumodiiicările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.196 alin.(2) lit.b” din O.U.G.nr.57/2019 privind CodulAdministrativ, cu modificările şi completările ulterioare, primarul comunei Peştera;

D i s p 11 11 e: '“ vaArt. 1.— Se convoacă Consiliul local al comuneiPeştera, judetul Constanta, în sedinta ordinară,care va avea loc în data de 28.12.2021,ora 11: 00,1a sediul primăriei din localitatea Peştera, str.Izvorului, Nr.25A, cu următoarea ordine de zi:
I.Proiect de hotărîre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peşterape anul 2021 .

Iniţiator: primarul comunei
2.Proiect de hotărîre privind alocarea de sume din bugetul local al comunei Peştera,necesarăorganizării hramului bisericii,Sf.Ioan Botezatorul,din localitatea Ivrinezu Mare, comuna Peştera,judeţul Constanta.

Iniţiator: primarul comunei
3. Proiect de hotărîre privind crganimrea reţelei şcolare in anul şcdar 2022-2023 de razacomuneiPcşterajudeţulConstanţa

Iniţiator: primarui comunei
4.Proiect de hotarare privind insusirea Rapoartelor de evaluare a proprietatii imobiliare tipterenuri din domeniul privat al comunei PeşterajudeţulConstanţa. '

Initiator: primarul comunei
5. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniulprivat al comunei Peştera aunui bun imobil-teren ,situat în intravilanul localităţii Peştera, comuna Peştera, judeţulConstanţa.Initiator: primarul comunei “

6. Proiectul de hotarare privind modificarea contractului de mandat al administatorului S.C.EDILPREST S.R.L. PESTERA, judetulConstanta .
Initiator: primarul comunei

7. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare prestată deoperatorul S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. pentru anul 2022.Initiator: primarul comunei
8.Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui act aditional la contractul de prestari deservicii nr.29./07.09.2021 incheiat intre U.A.T. Peştera şi operatorul S.C. IRIDIX GROUPSALUBRIZARE S.R.L.

Initiator : primarul comunei
9. Proiect de hotarâre privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul public dealimentare cu apă al comunei Peştera pentru perioada 2019 — 2020.

Initiator: primarul comunei
10. Proiect de hotărîre privind aprobarea şi actualizarea coeficienţilor de salarizare ale aparatuluide specialitate al primarului comunei Peştera, judeţul Constanţa.

Initiator: primarul comunei
11. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici afererentiobiectivului de investiti„—Construcţia reţelei publice de apă uzată în comuna Pestera, judetulConstanta— partea electrică„ .

Initiator: primarul comunei



12. Diverse
Art.2. — Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se insarcineaza secretarul general al
comunei.
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