
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL PECICA 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE   NR. ……. 
DIN ………….. 

 
      Privind transmiterea  în administrarea Consiliului județean Arad a suprafeței  
 de 130 mp teren, parte din imobilul înscris în C.F. 313265 Pecica, nr.cad.313265 Pecica 
 
Consiliul local al  oraşului  Pecica, întrunit în şedinţa sa extraordinară, din data de 12.12.2018. 
Având în vedere:  
- Expunerea de motive a primarului Antal Petru, 
- Raportul nr.54307/10.12.2018 al doamnei Bonca Loredana Bianca, consilier juridic prin care 
propune transmiterea în administrare către Consiliul Județean Arad, a suprafeței de 130 mp teren, 
parte din imobilul înscris în C.F.313265 Pecica,nr. cad. 313265 Pecica, pentru o perioadă de 10 ani 
în vederea realizării investiției:”Extindere piste de biciclete pe malul râului Mureș în județele Arad 
și Csongrad”, 
-Adresa nr. 54221/10.12.2018 de la Consiliul Județean Arad, prin care transmite Hotărârea nr. 
364/29.11.2018 a Consiliului Județean Arad, 
- Extras C.F. nr. 313265 Pecica,nr. cad. 313265 Pecica, 
-Planul de situație întocmit de SC Nordic Vision SRL, 
-Precvederile art. 867, alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
- Prevederile art.36, alin.(2), lit.c) coroborat cu alin.(5), lit.a) și art.123  din legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală 
- Votul ,,pentru” a … consilieri din cei 17  în funcţie fiind prezenţi  …  consilieri,  
-În temeiul art.45  pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată 

 
                                                      HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se transmite în administrare către Consiliul Județean Arad, suprafața de 130 mp teren din 
imobilul înscris în C.F. nr. 313265 Pecica, nr.cad.313265 Pecica. aflat în domeniul public al orașului 
Pecica, pentru o perioadă de 10 ani, în vederea realizării investiției: ”Extindere piste de biciclete pe 
malul râului Mureș în județele Arad și Csongrad”.  
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Bonca Loredana 
Bianca, consilier juridic şi se comunică cu : 

-Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ, 
-Consiliul Județean Arad, 
-Doamna Bonca Loredana Bianca. 
 
 

 
 
        INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU 
 


