
 

 
 

 
DISPOZIŢIA  Nr. 132/ 08.06.2022 

 privind   modificarea si completarea   comisiei pentru analizarea cererilor depuse de tineri 
conform prevederilor Legii nr. 15/2003  in  comuna Pecineaga 

 
 Având în vedere : 

- Schimbarile la nivelul compartimemtului urbanism, amenajarea teritoriului și proiecte , respectiv 
faptul domnul DUMITRU Gheorghe, în urma pensionării, a fost înlocuit cu domnul 
PÎRVULESCU Bogdan-Gabriel care a câștigat concursul de recrutare pentru  funcția de consilier 
la compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și proiecte ; 

- Referatul domnului PÎRVULESCU Bogdan-Gabriel prin care se propune numirea unei comisii  
pentru analizarea cererilor si formularea unei recomandari de acordare sau  de respingere si a 
documentelor  care intocmesc aceste cereri, in vederea inaitarii spre analiza si aprobare a Consiliului 
Local Pecineaga ; 

In conformitate cu prevederile   Normelor Metodologice  de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru  construirea unei locuinte proprietate personala , aprobate prin HG nr. 
896/2003 ; 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ , cu 
modificările și completările ulterioare; 

Stan  Niculae, Primarul  Comunei Pecineaga, emite prezenta  

 

D I S P O Z I Ț I E : 

 
Art.1. Se  aproba actualizarea  componentei  comisiei  pentru analizarea cererilor depuse in baza Legii nr. 
15/2003  , aprobata prin Dispozitia nr. 170/26.08.2009 si modificata prin Dispozitia nr. 267/ 24.11.2017 și 
Dispoziția nr. 279/12.10.2017 , in urmatoarea componenta :   
1.  Consilier urbanism                 - PÎRVULESCU Bogdan-Gabriel 
2.  Referent   registratură            - Gobeaja  Mihaela  
3.  Referent   registrul agricol     - Fechet Farida.   
Art. 2. – Comisia  va formula o propunere de admitere sau de respingere  motivata pentru fiecare cerere si 
o va  inainta Consiliului Local Pecineaga, care va hotara aprobarea  cererii si atribuirea terenului , sau 
respingere ,  dupa caz . 
Art. 3.-  Incepand cu data emiterii prezentei se anuleaza orice alte dispozitii  date in acest sens. 
Art. 4.-  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează  Primarul comunei , iar secretarul comunei 
va comunica, prezenta membrilor comisiei si Institutiei Prefectului Judetul Constanta. 
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