
 
 
 
 
 
  
             
                                       HOTĂRÂREA NR. 175 
                                             DIN 22.11.2018  
             Privind  încetarea contractului de concesiune nr. 5968/11.11.1998 
 
Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 22.11.2018 
 Având în vedere: 
-Expunerea de motive a domnului primar, Antal Petru, 
-Raportul nr. 51050/13.11.2018 al doamnei consilier juridic, Bonca Loredana Bianca, prin care 
propune încetarea contractului de concesiune nr. 5968/11.11.1998, ca urmare a renunțării la 
concesiune a concesionarului SC Maier Com SRL, 
-Contractul de concesiune nr.5968/11.11.1998, 
-Cererea nr. 50676/09.11.2018 de la SC MAIER COM SRL, prin care notifică renunțarea la 
obiectul concesiunii, 
-Rezoluția nr. 11349/24.07.2018 a O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad privind închiderea 
 punctului de lucru al firmei SC Maier Com SRL din localitatea Pecica, str.327, nr. 15-Jud. 
 Arad, 
-Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3060/20/07.2018 privind vânzarea 
abatorului de animale, vânzarea maternității de porcine și a construcției provizorie din panouri 
de tablă situată în localitatea Pecica, str.327, nr. 15-Jud. Arad, 
-Prevederile art.57,alin.(1),lit.e) din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile art.36, alin.(2), lit.c) coroborat cu alin.(5), lit.b) 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 funcţie, fiind prezenţi 15 consilieri. 
- In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale,  republicată, 
 
                                                        HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă încetarea Contractului de concesiune nr. 5968 încheiat la data de 11.11.1998 între 
Primăria orașului Pecica, în calitate de concedent și SC Maier Com SRL, în calitate de concesionar. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Bonca Loredana 
Bianca, consilier juridic şi se comunică cu: 
              -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
               Compartiment Juridic. 
              -Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica, 
              -Doamna Bonca Loredana Bianca, 
              -SC Maier Com SRL. 
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