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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 127 
                                                          DIN 14.08.2018 
 
      Privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului teren intravilan cu construcții 
              înscris în C.F. nr. 313629 Pecica, nr. cad. 313629 Pecica, str.602, nr.58 
 
       Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de 14.08.2018. 
 
       Având în vedere: 
      -Expunerea de motive a domnului primar, Antal Petru, 
      -Raportul domnului Szokola Dalimir, referent Compartiment adminisdtrarea domeniului public 
       și privat, prin care propune închirierea imobilului teren intravilan cu construcții înscris în C.F. 
        nr. 313629 Pecica, nr. cad. 313629 Pecica, situat în orașul Pecica str.602, nr. 58, 
      - Extras C.F.nr. 313629 Pecica, nr. cad. 313629 Pecica, 
      -Cererea nr. 35954/08.08.2018 a domnului Giurgiu George, prin care solicită închirierea 
        imobilului teren intravilan cu construcții înscris în C.F. nr. 313629 Pecica, nr. cad. 313629 
        Pecica, 
     - Prevederile art.36 alin.(2), lit.c) coroborat cu alin.( 5) lit.b) , art. 123 din Legea nr.215/2001 –  
       privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
      -Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
       publică,actualizată, 
      -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
      -Votul ,,pentru” a 17 consilieri din cei 17  în funcţie fiind prezenţi 17 consilieri locali, 
  - În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată, 
 
                                                        HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se închiriază  prin licitaţie publică imobilul teren intravilan în suprafață de 3000 mp, înscris în 
C.F. nr. 313629 Pecica, nr. cad. 313629 Pecica și construcție grajd în suprafață de 113 mp înscrisă în 
C.F. nr. 313629 Pecica, nr.cad.313629-C3 Pecica, situate în orașul Pecica str.602, nr. 58, pe o perioadă 
de 5 ani, cu preţul de pornire al licitaţiei de 665 lei/lună +TVA (19%), conform caietului de sarcini, 
anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                  1.1.Costul caietului de sarcini: 50 lei, taxa de participare la licitaţie 50 lei. 
                  1.2. Pasul de strigare al licitației este de 10 lei. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Szokola Dalimir, 
referent şi se comunică cu: 
-Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
-Domnul Szokola Dalimir, 
-Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica. 
        
                  
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
     IUGA CLAUDIU                                                              MOȚ ADELA LILIANA 


