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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 163 
                                                          DIN 22.10.2018 

 
                      
                   Privind aprobarea unui schimb de locuință în blocul A.N.L.Pecica 
 
 
 Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară  din data de 22.10.2018. 
 
  Având în vedere: 
-Expunerea de motive a primarului Antal Petru,prin care arată oportunitatea efectuării unui schimb de  
  locuință în blocul A.N.L.Z2 Pecica, 
- Raportul nr.43771/17.10.2018 al doamnei Bona Loredana-Bianca, consilier juridic, prin care 
  propune efectuarea unui schimb de locuință între apartamentul nr.4 și apartamentul nr.8 în blocul 
  A.N.L. Z2 din orașul Pecica, 
- Cererea nr.42812/15.10.2018 a domnului Stan Marin și a doamnei Șeicaru Loredana-Cristiana, 
  prin care solicită un schimb de locuință în blocul A.N.L. Z2 Pecica, 
 -Contract de închiriere nr.22955/31.03.2017, chiriaș Stan Marin, bloc Z2, ap.4, strada 1-Pecica, 
 -Contract de închiriere nr. 11560/30.08.2011, chiriaș Șeicaru Dunca Loredana-Cristina, bloc.Z2, 
  ap.8, strada1-Pecica, 
- Act adițional nr. 5 la Contractul de închiriere nr.11560/30.08.2011, chiriaș Șeicaru Dunca 
   Loredana- Cristina, bloc Z2, ap.8, strada 1-Pecica, 
- Certificat căsătorie seria CY nr.945019 Pecica, jud. Arad, 
- Prevederile art.8, alin.(6) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 
  locuințe, republicată și actualizată, 
- Votul „pentru” a 17  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 17  consilieri;   
 - În temeiul art. 45  pct.1 din Legea  Administraţiei Publice  Locale republicată. 
       
                                                            HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă schimbul de locuință în blocul Z 2 din Orașul Pecica, după cum urmează: 
   1.1.Apartamentului nr.4 (1 cameră) să facă obiectul contractului de închiriere încheiat cu 
chiriașul Șeicaru Dunca Loredana-Cristina. 
   1.2.Apartamentul nr.8 (2) camere) să facă obiectul contractului de închiriere încheiat cu 
chiriașul Stan Marin. 
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. 
               - Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica. 
               - Doamna Bonca Loredana Bianca, consilier juridic. 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
MOCANU IOAN LUCIAN                                                           MOȚ ADELA LILIANA 


