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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 4
DIN 09.01.2018
PRIVIND VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A 32 CAPETE BIVOLI
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 09.01.2018.
Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica,
-Raportul nr. 322/05.01.2018 al doamnei Dudaș Donică Mihaela, responsabil Centru de Vizitare și Menajeria
Ferma de Bivoli, prin care propune vânzarea prin licitație publică a 32 capete bivoli,
-Prevederile art. 36 din Legea nr. 273/2006-privind finanțele publice locale3,
-Prevederile art.10, art.36, pct.5, lit.b) și art.123, alin.(1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
-Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
-H.C.L.Pecica nr. 44/24.03.2010 privind participarea la proiectul ”Program de reabilitare a biotopurilor de
sărătură și de apă pe terenuri ocrotite prin creștere și folosirea speciilor autohtone în pericol FENN-RAHAB și
aprobarea cofinanțării,
-Raportul de evaluare nr. 788/22.08.2017 privind evaluarea activelor-bunuri mobile-bivoli,
- H.C.L.Pecica nr. 129 din 30.08.2017 privind vânzarea prin șicitație publică a 17 capete bivoli,
-Votul pentru a
consilieri din cei 17 în funcţie, fiind prezenţi
consilieri,
În temeiul art. 45, pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a 32 capete bivoli, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice, ce constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
2.1. Costul caietului de sarcini este de 50 lei.
2.2.Garanția de participare la licitație este de 100 lei.
Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului
Local Pecica nr. 129 din 30.08.2017.
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Dudaș Donică Mihaela,
responsabil Centru de Vizitare li Menajeria Ferma de Bivoli şi se comunică cu:
-Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ – Compartiment
Juridic
-Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica,
-D-na Dudaș Donică Mihaela.
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