
 

 

 

 
 

 
Nr.  6714 / 1/ 18.11.2020   

 
 

ANUNȚ  
 

 Consiliului Local al Comunei Pecineaga Judeţul Constanţa este convocat  în ședință 

extraordinară în  data de 24.11.2020 , ora 14,00, în  sala mare a Căminului Cultural din 
Pecineaga , str. Șoseaua Ștefan Cel Mare nr. 66 Județul Constanța  cu următorul Proiect al 

ordinii de zi : 
1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Listei  beneficiarilor  de ajutor social și a 
listei persoanelor care au efectuat acțiuni și lucrări de interes local , pentru lunile iunie, 
iulie, august și septembrie   2020;  
           Inițiator primar STAN  Niculae ; 

Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate; 

          Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 3 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a activității 
asistenților personali in semestrul I /2020 ; 
          Inițiator primar STAN  Niculae ; 

Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate; 

          Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 3 

 
3. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanților  Consiliului Local 
Pecineaga în Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Pecineaga , în anul 
școlar 2020 - 2021; 

 Inițiator primar STAN  Niculae ; 

 Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate; 

          Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 3 

 

4. Proiect de hotărâre  privind stabilirea burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale 
nr. 1 Pecineaga în anul școlar 2020-2021 ; 

Inițiator primar STAN  Niculae ; 

 Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate; 

          Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 3 
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5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Local 
Pecineaga nr. 109/ 20.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a 
Consiliului Local Pecineaga  ; 

 Inițiator primar STAN  Niculae ; 

 Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate; 

           Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 2 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzului 
școlar în anul școlar 2020- 2021  ; 

 Inițiator primar STAN  Niculae ; 

 Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate; 

          Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 3. 

 

7. Proiect de hotarâre privind modificarea și completarea HCL nr. 135/2019 
privind aprobarea taxelor și impozitelor și a taxelor locale, cu aplicare in anul 2020 ; 

Inițiator primar STAN  Niculae ; 

 Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate; 

          Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 1. 

 

8. Proiect de hotarâre privind rectificarea  bugetului local de venituri și cheltuieli  
al Comunei Pecineaga in anul 2020 ; 

Inițiator primar STAN  Niculae ; 

Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate; 

          Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 1. 

9. Proiect de hotarâre privind aprobarea situației financiare  asupra execuției 
bugetare la sfârșitul trimestrului II/ 2020 ; 

Inițiator primar STAN  Niculae ; 

 Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate; 
          Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 1. 

 

10. Proiect de hotarâre privind aprobarea implementării  proiectului „ Achiziție 
echipamente IT- MOBILE  pentru uz școlar ‟ , în condițiile „Programului Operațional  
Competitivitate 2014 – 2020‟ ; 

Inițiator primar STAN  Niculae ; 

 Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate; 

          Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare : 

- Comisia de specialitate nr. 1 

- Comisia de specialitate nr. 3. 

  

  
 

Secterarul general al Comunei Pecineaga , 

ISTRATE    MARIA   

  

  
  

  


