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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
                                                  PROIECT DE HOTĂRÂRE 
                                                         NR…………………….. 

 
     Privind cumpărarea imobilului teren intravilan înscris în C.F. nr.313242 Pecica, 
              nr.cad.313242, situat în orașul Pecica, str.423, nr.37, județul Arad,  
 
    Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de 18.05.2018, 
    Având în vedere: 
   -Raportul nr. 26685/11.05.2018 al domnului Szokola Dalimir, referent domemniul public şi  
     privat, prin care propune cumpărarea imobilului teren intravilan  înscris în C.F. nr. 313242 
     Pecica, nr.cad.313242; 
   -Raportul de evaluare  nr. 1052/11.08.2018 întocmit de SC Transilvanien Contacts SRL-ec. 
    Puican Iunona Beatrice, evaluator autorizat,  
   -Extras C.F. 313242 Pecica, nr. cad. 313242 Pecica, 
   -Acceptul nr.26413/10.05.2018 al domnului Toth Ștefan privind vânzarea imobilului teren  
     intravilan  înscris în C.F. nr. 313242 Pecica, nr.cad.313242 Pecica, situat  în orașul Pecica, 
     str.423, nr. 37,  
   -Art.36,alin.2,lit.(c),alin.(5), lit.c), art.123, alin.(1) din Legea  nr.215/2001 a Administraţiei 
     Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
    -Art.859, art.1650, alin.(1), art.1652 și art.1657 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
      republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
    -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, 
    -Votul ”pentru” a 13 consilieri, ”împotrivă”a 2 consilieri, din cei 17 în funcţie,  fiind  
     prezenţi 15 consilieri, 
- În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată 
 
                                                       HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.Se însușește Raportul de evaluare nr. 1052/11.08.2018 întocmit de SC Transilvanien 
Contacts SRL-ec. Puican Iunona Beatrice, evaluator autorizat, conform anexei nr. 1 ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Se aprobă cumpărarea  imobilului teren intravilan înscris  în C.F.313242 Pecica, nr.cad. 
313242 Pecica,situat în Orașul Pecica, str.423, nr.37, județul Arad, proprietar Toth Ștefan, cu 
prețul de……………………. lei, cu destinația de construire locuință.. 
Art.3. Se împuternicește domnul primar, Antal Petru, pentru semnarea actului notarial. 
Art.4. Terenul intravilan înscris în C.F. nr. 313242 Pecica, nr.cad.313242 se cuprinde în 
domeniul privat al orașului Pecica, la valoarea din contractul de vânzare-cumpărare. 
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin Szokola Dalimir, 
referent,  şi se comunică cu: 
                           -Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
                           -Serviciul buget-contabilitate din cadrul apaartului de specialitate ai 
                            Primarului. 
                           -Domnul Szokola Dalimir. 
 
 
        INIȚIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU 


