
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

COMUNA  PEŞTERA 

 PRIMAR     

 

                                                         D I S P O Z I Ț I E 

                              privind convocarea Consiliului local al comunei Peştera,  

                                    in şedinţa ordinară  din data de  25.02.2021. 

 

       NICOLETA VRABIE,  primarul comunei Peștera, județul Constanța. 

       Având în vedere: 

      -proiectele de hotărâre inscrise pe ordinea de zi şi documentaţia aferentǎ; 

      -prevederile art. art. 133, alin.(1) și art.134, alin.( 3) lit.a din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul  

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     - dispozițiile art.243, alin.(1) lit.a” din  O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ; 

     În temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit.b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

                                                       D i s p u n: 

    Art. 1. – Se convoacă Consiliul local al comunei Peștera, județul Constanța, în ședința ordinară 

care va avea loc in data de 25.02.2021, ora 15,00, la sediul primăriei din localitatea Peştera, Str. 

Izvorului, Nr. 25A, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind demisia unui consilier local . 

                          Inițiator: primarul comunei 

     2.Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Ardeleanu Manuela presedinte de sedinta. 

                              Inițiator: primarul comunei  

     3. Proiect de hotărâre privind insușirea Rapoartelor de evaluare a proprietății imobiliare tip 

terenuri din domeniul privat al comunei Peștera, județul Constanța. 

                              Inițiator: primarul comunei 

 

     4. Proiect de hotărâre privind insusirea unor bunuri in domeniul privat al comunei Peștera și in 

administrarea Consiliului local Peștera, județul Constanța. 

                          Inițiator: primarul comunei 

 

     5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 61/10.09.2020 

privind acordarea unui ajutor financiar elevilor și studenților ce frecventează cursurile de invățământ 

in anul școlar 2020 – 2021 in afara comunei Peștera, județul Constanța.  

                            Inițiator: primarul comunei 

 

    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021 -2022 pe teritoriul 

comunei Peștera, județul Constanța.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                          Inițiator: primarul comunei 

    7. Diverse 

 Art.2. – Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se insărcinează secretarul 

general al comunei. 

 

                                                                                                    PEȘTERA, 18.02.2020 

              P R I M A R,                                                                      NR. 41 

                                                                    

       NICOLETA VRABIE                                                              

 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                  SECRETAR GENERAL, 

 

                                                                                    PREDA    LENUȚA 


