
 

 

Nr. 3885 / 22.06.2021  

 
 

ANUNȚ  

 
Consiliului Local al Comunei Pecineaga Județul Constanța este convocat  în 

ședință extraordinară cu convocare de îndată, în  data de 28 iunie 2021, ora 1400, în  sala 

de ședințe a Primăriei Pecineaga, str. Șoseaua Ștefan Cel Mare nr. 61, Județul Constanța  

cu următorul Proiect al ordinii de zi : 

 

1. Proiect de hotărâre aprobarea P.U.Z - reactualizare P.U.Z. pentru parc eolian 
C.E.E. Pecineaga II 48MW; 

 

Inițiator primar STAN  Niculae ; 

Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate; 

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

 

2. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare a 
imobilului Teren  intravilan cu destinația curți-construcții, în suprafață de 2793 m.p., 
înscris în C.I.  funciară cu nr. 103419, situat în intravilanul comunei Pecineaga / Zona 
incinta fost CAP, Aleea Spicului, F.N. Lot 1,  din domeniului privat al Comunei 
Pecineaga;  

 
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 aprobarea și însușirea raportului de evaluare  a 

imobilului Teren  intravilan cu destinația de curți-construcții,  în suprafață de 2881 
m.p., înscris în C.I.  funciară cu nr. 103417, situat în intravilanul comunei Pecineaga / 
Zona incinta fost CAP, Aleea Spicului, F.N. Lot 3, din domeniului privat al Comunei 
Pecineaga;  

 
Inițiator primar STAN  Niculae ; 

Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate; 

RROOMMAANNIIAA  

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA  PECINEAGA    

CCOONNSSIILLIIUULL    LLOOCCAALL    PPEECCIINNEEAAGGAA  



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

 
4. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare  a 

imobilului Teren  intravilan cu destinația de curți-construcții,  în suprafață de 7402 
m.p., înscris în C.I.  funciară cu nr. 103418, situat în intravilanul comunei Pecineaga / 
Zona incinta fost CAP, Aleea Spicului, F.N. Lot 4, din domeniului privat al Comunei 
Pecineaga; 

  
Inițiator primar STAN  Niculae ; 

Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate; 

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

 

5. Propuneri curente ale administrației publice locale . 
 

 

 

 

 

Secretarul general al Comunei Pecineaga 
cu delegare de atribuții 

 Cozma Mihaela  
  

  


