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MINUTA 

Ședintei    Ordinare  
a  Consiliului Local Pecineaga  din   28 ianuarie  2021 

 

Din numărul total de 13 consilieri locali  sunt prezenți la ședință  toți consilierii locali în funcție, 

respectiv  13 consilieri locali , ședința fiind legal constituită .   Pentru  satul Vânători participă delegatul  

BARABAȘ Aurel  . Sunt aprobatetoate  Procesul – verbale al ședințelor anterioare  cu unanimitate de 

voturi. Ordinea de zi a fost suplimentată cu un proiect de hotărâre : Proiect de hotarare privind aprobarea 

Protocolului de cooperare între Inspectoratul de Poliție  Județean Constanța prin Postul de Poliție 

Pecineaga și consiliul Local al Comunei Pecineaga , inițiator Primar Stan Niculae . sedinta este condusă de 

Președintele de ședință BERNIANU Petrică.  

In cadrul ședinței au fost aprobate următoarele hotărâri :  

1. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga nr. 3 privind   aprobarea Planului de actiuni si lucrari de 
interes local  in  anul 2021 pentru  indeplinirea prevederilor Legii nr. 416/2001 , cu unanimitate 
de voturi ( 13 voturi pentru ) 

 
2. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga nr. 4  privind aprobarea Listei  beneficiarilor  de ajutor 

social și a listei persoanelor care au efectuat acțiuni și lucrări de interes local , pentru luna 
decembrie  2020 cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 

 

3. Hotararea Consiliului Local Pecineaga nr. 5  privind aprobarea  Strategiei locale  cu privire la 
dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare  din Comuna 
Pecineaga cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 

 
4. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga nr. 6 privind aprobarea organizării Rețelei școlare în 

Comuna Pecineaga în anul școlar 2021-2022, cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 
 

5. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga nr. 7  privind completarea art. 20 din Statutul ADI Apă – 
Canal Constanța , cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 

 
6. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga nr.  8  privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la 

Documentul de poziție , avizarea documentației de atribuire și acordarea mandatelor necesare 
pentru finalizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii  serviciului 
de salubrizare  pentru activitățile de colectare,  transport și transfer al  deșeurilor , cu 
unanimitate de voturi  13 voturi pentru ) 

 
7. Hotărârea  Consiliului Local  Pecineaga  nr. 9  privind dezmembrarea imobilului teren 

intravilan  în suprafată de 6914 mp și construcțiile C5 în suprafață de 631 mp și construcția C6 
în suprafață de 603 mp. cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 

 
8. Hotararea Consiliului Local Pecineaga  nr. 10  privind  realizarea  raportului de evaluare a  

lotului de teren în suprafață de 2000mp situat  pe str. Șoseaua Amzacei FN cu număr cadastral 
103631, din domeniul privat al comunei Pecineaga cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 
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9. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga nr. 11 privind actualizarea Planului Urbanistic general 
al Comunei Pecineaga cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 

 
10. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga  nr. 12  privind aprobarea organigramei si a statului de 

funcții , cu 9 voturi pentru si 4 voturi abținere din numărul de 13 consilieri prezenti și 13 
consilieri în funcție ; 
 

11. Hotarârea Consiliului Local Pecineaga  nr. 13  privind  stabilirea coeficientilor care stau la baza 
determinarii salariilor  de baza pentru functionarii publici și personalul contractual  din cadrul 
Primăriei  comunei Pecineaga , cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 

 
12.  Hotărârea Consiliului Local Pecineaga  nr. 14 privind aprobarea indemnizației consilierilor 

locali in anul 2021 cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 
 

13. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga  nr. 15  privind  acordarea  în folosință gratuită pentru 
construirea unei locuințe în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 8 cu număr cadastral 
103753 doamnei Agiu Nicoleta 

 
14. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga  nr. 16  privind  acordarea  în folosință gratuită pentru 

construirea unei locuințe în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 36 cu număr cadastral 
103656 doamnei Ardelian Ana- Maria cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 
 

15. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga  nr. 17  privind  acordarea  în folosință gratuită pentru 
construirea unei locuințe în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 5 cu număr cadastral 
103750 doamnei Croitoru Florentina- Amalia cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 
 

16. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga  nr. 18 privind  acordarea  în folosință gratuită pentru 
construirea unei locuințe în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 35 cu număr cadastral 
103657 doamnei SÎRBU – MARE Elena-Ana cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 

 
17. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga  nr. 19 privind  acordarea  în folosință gratuită pentru 

construirea unei locuințe în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 12 cu număr cadastral 
103680 domnului CALANCEA  Marin Vasile  cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 
 

18. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga nr. 20  privind  acordarea  în folosință gratuită pentru 
construirea unei locuințe în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 1 cu număr cadastral 
103754 domnului COSTIȚĂ Constantin   cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 
 

19. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga  nr. 21 privind  acordarea  în folosință gratuită pentru 
construirea unei locuințe în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 3 cu număr cadastral 
103677 domnului TOADER Florian- Cristian  cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 
 

20. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga nr. 22 privind  acordarea  în folosință gratuită pentru 
construirea unei locuințe în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 2 cu număr cadastral 
103676  domnului TOADER Boniamin- Gabriel , cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 
 

21. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga nr. 23  privind  acordarea  în folosință gratuită pentru 
construirea unei locuințe în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 16 cu număr cadastral 
103754 domnului UNGUREANU Adrian    cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 
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22. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga nr. 24 privind  acordarea  în folosință gratuită pentru 
construirea unei locuințe în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 37 cu număr cadastral 
103754 domnului SCHINTEIE Ionuț - Romică   cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 

 
23. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga nr. 25 privind  acordarea  în folosință gratuită pentru 

construirea unei locuințe în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 4 cu număr cadastral 
103755  domnului GRECU  Constantin   cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 
 

24. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga  nr. 26 privind  acordarea  în folosință gratuită pentru 
construirea unei locuințe în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 1 cu număr cadastral 
103754 domnului GHEORGHIU Florin   cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 

 
25. Hotărârea Consiliului Local Pecineaga  nr. 27  privind desemnarea a doi consilieri locali in 

comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 
Comunei Pecineaga în anul 2020 cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru ) 

 
26. Hotararea  Consiliului Local Pecineaga nr. 28 privind aprobarea Protocolului de colaborare 

între Inspectoratul Județean de Poliție Constanța prin Postul de Poliție Pecineaga  și Consiliul 
Local Pecineaga ,     cu unanimitate de voturi (13 pentru ) ; 

     

                                      

     

Secretarul general al comunei Pecineaga , 

ISTRATE    Maria 


