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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 187 
                                                          DIN 27.12.2018 
 
            Privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr.2308/04.12.2018 la 
                 Societatea Profesională Notarială ”Dicu ” -notar public Dicu Sterică 
    
        Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de 27.12.2018.               
        Având în vedere: 
       -Expunerea de motive a primarului Antal Petru, prin care arată oportunitatea acceptării  
        ofertei de donație, 
       -Raportul nr.53903/06.12.2018 al  domnului Szokola Dalimir, referent domeniul public și  
        privat prin care propune acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 2308/04.12.2018 
        la Societatea Profesională Notarială ”Dicu ” -notar public Dicu Sterică, având ca obiect:  
        imobilul teren înscris în C.F. nr.313866 Pecica, Top.2154-2159/3 Rovine, în suprafață de 
        2420 mp,         
       - Ofertă de donație-încheiere de autentificare nr.2308/04.12.2018, 
       - Prevederile art. 121, alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
          republicată cu  modificările și completările ulterioare, 
       -Prevederile art.1011-1013 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu  
         modificările și completările ulterioare, 
       - Prevederile art. 36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”a”, art.45, alin.(3) din Legea nr. 
         215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările  
         ulterioare, 
       - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, 
       - Votul „pentru” a 17 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 17 consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale republicată, 
 
                                                              HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se acceptă oferta de donație autentificată sub nr. sub nr.2308/04.12.2018 la Societatea 
Profesională Notarială ”Dicu ” -notar public Dicu Sterică, având ca obiect imobilul teren înscris în 
C.F. nr.313866 Pecica, Top. 2154-2159/3 Rovine, în suprafață de 2420 mp.   
Art.2. (1)Imobilul ce face obiectul ofertei de donație menționată la art.1 va avea destinația de drum de 
exploatare și va fi introdus în domeniul public al orașului Pecica, după încheierea actului de donație în 
formă autentică. 
          (2) Se completează în mod corespunzător Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al 
orașului Pecica. 
Art.3. Se mandatează domnul primar, Antal Petru  să semneze actul de donație în formă autentică.             
Art.4.nCu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Szokola Dalimir, 
referent domeniul public și privat şi se comunică cu:  
           - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
           -Comisia specială privind inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului 
             Pecica. 
           - Domnul Szokola Dalimir. 
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