
 1

 

 
 
 

DISPOZIŢIA  NR.  128  din  06.06.2022 
privind convocarea  

Consiliului Local  Pecineaga, judeţul Constanţa, 
 în şedinţă  extraordinară cu convocare „de îndată ” pentru data de 07  iunie  2022 ora 09:00 

 
 Având în vedere necesitatea dezbaterii unor probleme de interes, ce privesc activitatea 

Consiliului Local al Comunei Pecineaga, Judeţul Constanţa,  
In baza prevederilor :  

- art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
- art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199 / 1997 ; 
- art. 75,  art. 133 alin. (2) lit. a) , art. 134 alin. (4)   și ale art. 135  din Ordonanța Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ  ; 
In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ  , 
             Stan  Niculae  - Primarul Comunei Pecineaga,emite prezenta  

 

DISPOZIȚIE : 

Art. l . - Se convoacă  Consiliului Local al Comunei Pecineaga Judeţul Constanţa în ședință 
extraordinară cu convocare de îndată  în  data de 07 iunie 2022, ora 0900, în  sala de ședințe  din 
Primăria Pecineaga situată în  Pecineaga, str. Șoseaua Ștefan Cel Mare nr. 61 Județul Constanța  cu 
Proiectul ordinii de zi prevăzut din Anexa  la prezenta dispoziție, care face parte integrantă din  
aceasta  . 
 

Art. 2. – (1) Se convoacă următorii consilieri locali în funcție  :  
1. Bernianu Petrică                             8. Nicolae   Gheorghe 
2. Bocai Liviu                                    9. Stoian Cristian  
3. Broască Costel                               10.Nasurla Metin  
4. Grigore Aurel                                11. Toporău Florin   
5. Hîrgău Mihaela- Gabriela               12. Trifan Gheorghe  
6. Makkai Marian                              13. Tudor Stela  
7. Mardare  Constantin . 
 
(2) - Se convoacă domnul Barabaș Aurel delegatul satului Vânători. 

 

Art. 3 (1)  Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția consilierilor 
în format letric și prin mijloace electronice de comunicare. 
(2) Proiectele de hotărâre se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Pecineaga  în baza competențelor acestora, conform Anexei menționate la art. 1.  
 

RROOMMAANNIIAA  
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(2) Membrii Consiliului Local Pecineaga vor avea asigurate conditiile  de prevenție : sala 
dezinfectată, materiale de protectie si anume  dezinfectant pentru mâini la intrarea în sală, și 
păstrarea distanței între persoane pentru evitarea îmbolnăvirii cu SARS-COV2 .  
 

Art. 4. – Prezenta dispoziție se comunică potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) , art. 243 alin. (1) lit. 
e)  din Ordonanța de Urgență nr.  57/2019 privind Codul administrativ .  
 
 

Primar ,                  Contrasemnează pentru legalitate , 
                STAN  Niculae                                  Secretarul general  al Comunei Pecineaga 
                                                                                             BALABAN Mihai 
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ROMANIA 
JUDEȚUL  CONSTANȚA 
COMUNA  PECINEAGA  
PRIMAR                                          Anexa la Dispoziția nr. 128 /06.06.2022 
Nr. 4035/ 06.06.2022 
 

 
 PROIECTUL ORDINII DE ZI  

 pentru ședința extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului Local Pecineaga   
din data de  07 iunie 2022 ora 09:00 

   
Având în vedere  prevederile  : 
Art.  135   din  Ordonanța Guvernului  nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ ; 

- În temeiul art. 134 alin. (1)  și alin.  (4)   și ale art. 135  din Ordonanța Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ  ; 

 
PROPUN   : 

 
Art. 1.- Se aprobă ordinea de zi pentru ședința extraordinară cu convocare „ de îndată ” a Consiliului 
Local Pecineaga  din data de 07 iunie 2022 ora 09:00 , convocată conform Dispoziției primarului nr. 
128 /06.06.2022  , după cum urmează : 

 
 

1. Proiect de hotarare privind avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare 
a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile  de sortare, tratare mecano-biologică 
și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 2 aferentă 
Proiectului”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța” și 
acordarea unor mandate 
Inițiator primar STAN  Niculae ; 

           Materiale : raport de aprobare,  referat de specialitate, anexe. 
           Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare :Comisia  nr.  1, 2 și 3. 
 
 

 
 

2. Propuneri curente ale administrației publice locale . 
 

Redactat 
Secretarul general al Comunei Pecineaga ,  

BALABAN Mihai  
 
 

Primar, 
STAN   Niculae  


