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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 150
DIN 28.09.2018
Privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan înscris în C.F.nr.306496
Pecica, nr.cad.306496 Pecica
Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28.09.2018.
Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului Antal Petru,
-Raportul nr.39826/18.09.2018 al domnului Szokola Dalimir, referent domeniul public și privat prin
care propune dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr.306496 Pecica, nr. cad. 306496 Pecica,
-Extras C.F. nr.306496 Pecica, nr. cad. 306496 Pecica,
-Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a terenului înscris în
C.F. nr.306496 Pecica, nr. cad. 306496, avizat OCPI nr.91302/28.08.2018, întocmit de P.F.A.Balaș
Viorel Mihai,
-Prevederile art.879, alin.(2) și alin.(5) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 36,alin.(5), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica,
-Votul pentru a 15 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 aprobă dezmembrarea imobilului teren intravilan înscris în C.F. nr. 306496 Pecica, nr. cad.
306496 Pecica, în suprafață totală de 1213 mp, conform Planului de amplasament și delimitare a
imobilului avizat OCPI nr. 91302/28.08.2018, întocmit de P.F.A. Balaș Viorel Mihai, anexă la
prezenta hotărâre, după cum urmează:
1.Lot.1. – nr. cad. 313749 – 536 mp,
2.Lot.2. – nr.cad. 313750 – 677 mp.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Szokola
Dalimir, referent domeniul public și privat şi se comunică cu:
-Instituţia Prefectului – judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –
Compartiment Juridic,
-O.C.P.I. Arad,
-Domnul Szokola Dalimir.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MOCANU IOAN LUCIAN

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
MOȚ ADELA LILIANA

