
 
 
 
 
 
  
             
                                            PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR  ……… 
                                                        DIN …………………………….   
 
 
      Privind  aprobarea Caietului de sarcini privind închirierea prin licitație publică a  
      domeniului public în vederea desfășurării activităților comerciale în orașul Pecica 
 
         Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 25.06.2019. 
 
         Având în vedere: 
       -Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, Antal Petru, 
       -Raportul de specialitate al domnului Szokola Dalimir, referent Compartimentul gestionarea 
        domeniului public și privat, 
       -Prevederile H.C.L.Pecica nr.189/27.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare 
         a activităților comerciale în orașul Pecica și satele aparținătoare, 
       -Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 
         republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
        -Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  
         Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000, 
       -Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
       -Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate  
         publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare,  
         -Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire  
         socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată,cu modificările și completările ulterioare,  
         -Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite,  
          republicată,cu modificările și completările ulterioare, 
          -Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de  
          piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare,  
          -Hotărârea Guvernului nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban,  
          -Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin 
           Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
       -Prevederile art.36, alin.(1), alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(6), lit.a), pct.19, alin.(9), art.45, 
         alin.(2), art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001- Legea Administraţiei Publice Locale 
         republicată,cu modificările și completările ulterioare, 
      - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica 
      - Votul „pentru” a……… consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi………… consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale,  republicată 
 
                                                           HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică a domeniului public în 
vederea desfășurării activităților comerciale în orașul Pecica, conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Szokola Dalimir, 
referent Compartimentul gestionarea domeniului public și privat  şi se comunică cu: 

ROMÂNIA 
 ORAŞULUI  PECICA 

 
 

ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633 
 



            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic 
            -Domnul Szokola Dalimir, referent Compartiment gestionarea domeniului public și privat. 
            -Serviciul financiar-contabil și buget, doamna Dragoș Elisabeta. 
 
 
 
 
 
 
 
  
          INIŢIATOR, PRIMAR  ANTAL PETRU 


