
 
 
 
 
 
            
                                        HOTĂRÂREA NR.120 
                                     Din 03 OCTOMBRIE 2019 
 
   Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 1, oraș 
                         Pecica, județul Arad  ” din Oraș Pecica, județul Arad 
 
Având în vedere: 
-Referatul de aprobare al domnului primar Antal Petru, 
-Raportul de specialitate al doamnei Micle Renata, consilier Compartiment Management de Proiect 
U.A.T. Pecica, 
-Expunerea de motive a domnului primar Antal Petru, 
-Adresa nr. 10124/08.08.2019, înregistrată la Primăria orașului Pecica cu nr. 36518/21.08.2019, de 
la Direcția Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și Cultură, prin care se informează că 
obiectivul de investiții: ”Construire bază sportivă TIP 1 Oraș Pecica, județul Arad” a fost introdus pe 
Lista sinteză a subprogramului ”Complexuri Sportive”, 
- Ordonanța Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A, 
-Prevederile art. 129, alin.(2), lit.c) coroborat cu alin.(6), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
  administrativ, 
-Votul pentru a 16  consilieri, din cei 17 în funcție, fiind prezenți 16  consilieri. 
- In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
privind Codul administrativ, 
 
                          CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI PECICA  
                                                     HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 
Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului situat în Orașul 
Pecica, județul Arad, aflat în proprietatea Orașului Pecica, în suprafață de 27080 mp, identificat 
potrivit Cărții funciare nr. 314313, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către 
„C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiții „Construire bază sportivă TIP 1, oraș Pecica, județul 
Arad” 
Art. 2. După momentul obținerii Ordinului de Ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice pe indicatorii tehnico-economici ai investiției, Orașul Pecica se obligă să predea 
amplasamentul către „C.N.I”. – S.A.  
Art.3. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare; 
Art.4. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Orașului Pecica, județul Arad a 
cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canal, gaz, telecomunicații); 
Art.5. Consiliul Local al Orașului Pecica, județul Arad, se obligă să asigure, în condițiile legii, 
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 
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Art.6. Consiliul Local al Orașului Pecica, județul Arad se obligă ca, după predarea amplasamentului 
și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 
ani. 
Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul și se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituția Prefectului – județul Arad – Serviciul Juridic și Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Compartiment Management de Proiect U.A.T. Pecica, doamna Micle Renata. 
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