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ANUNȚ  

 
  Consiliului Local al Comunei Pecineaga Judeţul Constanţa este convocat  în ședință 

ordinară  care va avea loc pe data de   26 august  2021 ora  14,00  în sala de ședințe din Primăria 

Pecineaga, situată în Pecineaga, str. Șoseaua Ștefan Cel Mare nr. 61 Județul Constanța   ,  cu  
proiectul ordinii  de zi  :  

1. Proiect de hotarâre privind  aprobarea Listei  beneficiarilor  de ajutor social și a listei 
persoanelor care au efectuat acțiuni și lucrări de interes local , pentru luna iulie  2021 

Inițiator primar STAN  Niculae ; 

     Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate; 

Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare :Comisia nr. 3 

2. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei 
Pecineaga a suprafeței de 5000 mp amplasați în parcela A78; 

      Inițiator primar STAN  Niculae ; 

     Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate; 

     Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare :Comisia nr. 1 

3. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 28.01.2021 stabilirea coeficientii care 
stau la baza determinarii salariilor  de baza pentru functionarii publici și personalul 
contractual  din cadrul Primăriei  comunei Pecineaga  județul Constanta 

Inițiator primar STAN  Niculae ; 

Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate, anexe. 

Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare :Comisia nr. 1 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consilului Local Pecineaga în 
Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale nr. 1 Pecineaga, în anul școlar 2021- 2022 

Inițiator primar STAN  Niculae ; 

Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate, anexe. 

Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare :Comisia nr. 3: 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al 
Comunei Pecineaga  pentru anul 2021   

Inițiator primar STAN  Niculae ; 

Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate; 

Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare :Comisia nr. 1. 

6. Propuneri curente ale administrației publice locale . 
 

Secretarul general al Comunei Pecineaga , 
Maria  ISTRATE  
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