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Nr.  4057 / 21.07.2020  

 

 

A N U N T   P U B L I C 

 
 

  Consiliului Local Pecineaga este convocat în ședință ordinară care va avea loc pe data 
de 21 iulie 2020 ora  14,00  in sala mare a Căminului Cultural Pecineaga  ,  cu urmatoarul  
 

PROIECT al     ORDINII DE ZI  
 pentru ședința ordinară a Consiliului Local Pecineaga  din data de 21  iulie 2020  

   
Având în vedere  prevederile  : 

- Art. 135  din  Ordonanța Guvernului  nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ ; 
În temeiul art. 134 alin. (1)  lit. a)  din Ordonanța Guvernului  nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ ; 

 
PROPUN   : 

Art. 1.- Se aprobă ordinea de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local Pecineaga  din data 
de  21 iunie ora 14:00 , convocată conform Dispoziției primarului nr. 144/15.07.2020 , după cum 
urmează : 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință ; 
- Inițiator Primar  STAN Niculae  ; 
- Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate, anexe. 
- Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 1 
 
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea  raportului de evaluare  a imobilului teren 

intravilan in suprafață de 2793 mp înscris în CF cu nr. 103419, din domeniul privat al 

Comunei Pecineaga ; 

- Inițiator Primar  STAN Niculae  ; 
- Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate, anexe. 
- Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 1 
 

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea  raportului de evaluare  a imobilului teren 
intravilan in suprafață de 2881 mp înscris în CF cu nr. 103417, din domeniul privat al 

Comunei Pecineaga ; 

- Inițiator Primar  STAN Niculae  ; 
- Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate, anexe. 
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- Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 1 
 

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea  raportului de evaluare  a imobilului teren 
intravilan in suprafață de 7402 mp înscris în CF cu nr. 103418, din domeniul privat al 

Comunei Pecineaga ; 

- Inițiator Primar  STAN Niculae  ; 
- Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate, anexe. 
- Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 1 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de evaluare  a imobilului  alcătuit 

din cladiri ( fost dispensar uman si anexe)  și terenul aferent construcțiilor în suprafață de 
4922 mp situat în localitatea Pecineaga str. Ialomiței nr. 2 Județul Constanța  ; 

- Inițiator Primar  STAN Niculae  ; 
- Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate, anexe. 
- Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 1 
 

6. Proiect de hotărâre privind vănzarea prin licitație publică a terenului intravilan în 
suprafață de 2793 mp înscris în CF cu nr. 103419, din domeniul privat al Comunei 
Pecineaga ; 

- Inițiator Primar  STAN Niculae  ; 
- Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate, anexe. 
- Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 3 
 

7. Proiect de hotarâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan 
in suprafață de 2881 mp înscris în CF cu nr. 103417, din domeniul privat al Comunei 
Pecineaga ; 

- Inițiator Primar  STAN Niculae  ; 
- Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate, anexe. 
- Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 3 
 

8. Proiect de hotarâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan 
in suprafață de 7402 mp înscris în CF cu nr. 103418, din domeniul privat al Comunei 
Pecineaga ; 

- Inițiator Primar  STAN Niculae  ; 
- Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate, anexe. 
- Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 3 
 

9. Proiect de hotărâre privind completarea HCL Pecineaga nr. 130/2019 privind   
aprobarea și însușirea domeniului privat al comunei Pecineaga  cu suprafața de 887 mp situat 
în Comuna Pecineaga, satul Vânători , str. Ion Corvin nr. 4 :  

- Inițiator Primar  STAN Niculae  ; 
- Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate, anexe. 
- Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 3 
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10. Proiect de hotărâre privind realizarea documentației de evaluare a terenului intravilan 
în suprafața de 887 mp situat în Comuna Pecineaga, satul Vânători , str. Ion Corvin nr. 4 , din 
domeniul privat al Comunei Pecineaga :  

- Inițiator Primar  STAN Niculae  ; 
- Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate, anexe. 
- Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 3 
 
11. Proiect de hotarâre privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare, 
Caietului de sarcini și a  Contractului – cadru ale Serviciului de iluminat public;  

- Inițiator Primar  STAN Niculae  ; 
- Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate, anexe. 
- Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 1.   
- Comisia de specialitate nr. 3.   

 
12. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli  al 
comunei Pecineaga pe anul  2020; 

- Inițiator Primar  STAN Niculae  ; 
- Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate, anexe. 
- Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 1 
- Comisia de specialitate nr. 2 
- Comisia de specialitate nr. 3.   

 
13. Probleme curente ale administrației publice locale . 

 
 
 
 

 
Secretarul general al Comunei Pecineaga , 

 
Maria   ISTRATE 

 


