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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 37 
                                                          DIN 12.03.2018 
 
    Privind rectificarea prin diminuare a suprafeței  imobilului înscris în C.F. nr. 300672 Pecica, 
                            nr.cad.755, top.99.545 Pecica de la 13661 mp la 12016 mp. 
    
      Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de 12.03.2018. 
       Având în vedere: 
      -Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, Antal Petru, 
      -Raportul nr. 12799/22.02.2018 al domnului Szokola Dalimir, referent în cadrul Compartimentului  
       Gestionarea domeniului public și privat U.A.T.Pecica, 
      -Extras C.F. nr. 300672 Pecica, nr.cad.755, top.99545 Pecica, 
      -Plan de amplasament și delimitare întocmit de SC Datcad SRL Arad, 
      -Prevederile art. 41, alin.(3), lit.a) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, 
        republicată, cu modificărfile și completările ulterioare, 
      -Prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și  
        înscriere în evidențele de cadastru și carte fujnciară, 
      -Prevederile art.907 din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul Civil, cu modificările și  
        completările  ulterioare, 
      -Prevederile art.36, alin.(2), lit.c) coroborat cu alin.(5), lit.c) 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 13 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi  13 consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale republicată, 
 
                                                              HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă rectificarea suprafeței prin diminuare a imobilului înscris în C.F. nr. 300672 Pecica, 
nr. cad.755, top.99.545 Pecica de la 13661 mp ( suprafața din acte) la 12016 mp, suprafață  rezultată în 
urma măsurătorilor conform documentației elaborată de SC Datcad SRL Arad.          
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Szokola Dalimkir, 
referent în cadrul Compartimentului Gestionarea domeniului public și privat U.A.T.Pecica, şi se 
comunică cu:  
         - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
         -O.C.P.I.Arad. 
         -SC Datcad SRL Arad. 
         -Domnul Szokola Dalimir. 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
     GOLDEA DANIEL                                                                MOȚ ADELA LILIANA 


