
ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
COMUNA PEŞTERA
PRIMAR

DISPOZITIA
privind constituirea comisiei locale pentru organizarea licitatiei publice privind
vânzarea unui bun imobil-terenproprietate privata a UAT Pestera, judetul
Constanta ,

Nicoleta Vrabie, primarul comunei Pestera,judetul Constanta;
Având în vedere:

- referatul inregistrat sub nr. 841/05.02.2021 intocmit de compartimentul urbanism, protectia
mediului prin care solicita constituirea comisiei locale pentru organizarea licitatiei publice privind
vanzarea prin licitatie publica a unui lot de teren,situat in intravilanul localitatii Pestera,str. CartierNou,
nr.4,lot 24 ,aprobat pentru vanzare conform H.C.L. nr.59/31.08.2020;

-dispozitiile art.317 alin. (13) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile
si comletarile ulterioare;

-dispozitiile art.243 alin.(1),lit.a” din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(l) lit.b si art. 197 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE:
Art. 1. - Se constituie comisia locala care va organiza licitatia publica deschisa privind vanzarea

unor bunuri din domeniul privat al u.a.t. Pestera, care va avea loc in data de 05.03.2021 orele 13,00, la
sediul Primariei comunei Pestera din str. Izvorului nr. 25A si va functiona in urmatoarea componenta:

Presedinte: Preda Lenuta- secretar general al comunei Peştera;
Membri: Oprea Constantin — consilier sup.comp.administrare dom.public si privat

al comunei Peştera;
Ion Ionica — consilier superior comp.buget -finante,contabi1itate
Vrînceanu Adrian— consilier superior — comp. urbanism,protectia mediului;
Besliu Daniela— referent sup. compartiment impozite si taxe locale;

Secretar: Creanga Catalina— consilier superior biroul urbanism,protectia mediului

Membri supleanti: Stefan Silvia — consilier sup.-compartimentul agricol;
Paltin Daniela Florentina-referent superior- comp.impozite sit axe locale

Art. 2. - Atributiile comisiei locale sunt cele prevazute la art.317 alin.(13) din O.U.G. nr. 57/2019,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3. - Secretarul general al comunei va transmite prezenta dispozitie, in termen legal: Institutiei

Prefectuluijudetul Constanta si compartimentelor de specialitate din cadrul primariei pentru ducerea la
indeplinire.

Pestera: 01.03.2021

PRIMAR, Nr.48.
NICOLETAV

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARGENERAL,

PREDA LENU


