
 
 
 
 
 
  
             
                                       HOTĂRÂREA NR. 173 
                                             DIN 22.11.2018  
 
          Privind modificarea anexei la H.C.L.Pecica nr. 157/2016 privind actualizarea 
                     zonării pentru localitatea Pecica și a  satelor  aparținătoare 
 
        Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de 22.11.2018. 
         Având în vedere: 
       - Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, 
       - Raportul nr. 51038/13.11.2018 al domnului Cozma Marius, inspector biroul de urbanism, prin 
         care propune modificarea anexei la H.C.L.Pecica nr. 157/2016 privind actualizarea 
         zonării pentru localitatea Pecica și a  satelor aparținătoare,  
       -H.C.L.Pecica nr. 156/21.11.2016 privind aprobarea criteriilor de zonare a localității Pecica și a 
        satelor aparținătoare,  
       -H.C.L.Pecica nr. 157/21.11.2016 privind actualizarea zonării pentru localitatea Pecica și a  
         satelor  aparținătoare 
       - Prevederile art. 453,lit.”i”din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, 
       - Prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
         227/2015 privind Codul Fiscal, 
       - Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările  
          și completările ulterioare, 
       - Prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național- 
         Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, 
       - Prevederile art. 36,alin.(1) și (2), lit.”c” , alin.(5), lit.”d”din Legea nr.215/2001 a  
         administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
        -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 
        -Votul „pentru” a 15  consilieri, din cei 17 in funcție, fiind prezenți 15 consilieri.   
     - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Administrației Publice  Locale,  republicată, 
 
                                                               HOTĂRĂȘTE: 
 
       Art.1. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L.Pecica  nr. 157/2016 privind actualizarea 
       zonării pentru localitatea Pecica și a  satelor  aparținătoare, conform anexei ce face parte 
       integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul prin inspector urbanism, 
       Cozma Marius și se comunică cu:  
             -Prefectura județului Arad, Serviciul juridic și contencios administrativ, 
             -Serviciul impozite și taxe și executare silită din cadrul aparatului de specialitate al  
              primarului orașului Pecica, 
             -Serviciul Registrul Agricol și Cadastru U.A.T.Pecica. 
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