ROMÂNIA
ORAŞULUI PECICA
ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633

HOTĂRÂREA NR. 68
DIN 28.05.2019
Privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Pecica
Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28.05.2019.
Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, Antal Petru, prin care arată oportunitatea privind
modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Pecica,
- Raportul nr. 27185/21.05.2019 al Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al oraşului Pecica, prin care propune modificarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniului public al orașului Pecica,
-Prevederile H.C.L.Pecica nr. 25/2018 privind aprobarea raportului de reevaluare a mijloacelor fixe
din patrimoniul orașului Pecica,
- Prevederile art.21 din Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica,
- Votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 16 in funcţie, fiind prezenţi 16 consilieri.
- In temeiul art. 45 pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se modifică poziţia 34 – „ Școala Gen.nr.2 cu clasele I-VIII ( sala de sport laboratoarele),
terenuri”, după cum urmează:
- Coloana 2 – Denumirea bunului- se modifică - Școala Gimnazială numărul 2-Sala
de sport și
laboratoare cu teren intravilan.
- Coloana 3 - Elemente de identificare - se modifică-Imobil situat în Pecica, strada 2,
număr 176, înscris în C.F. 300669, cu teren intravilan în suprafață de
1560 mp, categorie de folosință curți construcții, cu număr cadastral
300669 și construcții în suprafață de 819 mp, cu destinații administrative
și social culturale, cu număr cadastral 300669-C1. Se învecinează cu
imobil strada 2 număr 174, strada 2, imobil strada 2 număr 176 A și
strada 401.
-Coloana 5 - Valoare de inventar – se modifică cu suma de 2614,73 mii lei.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează secretarul prin domnul Szokola Dalimir,
referent Compartimentul de Gestionare domeniul public și privat U.A.T.Pecica şi se comunică cu:
-Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ.
-Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
orașului Pecica.
-Domnul Szokola Dalimir, referent Compartimentul de Gestionare domeniul public și privat
U.A.T.Pecica.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IREAN LUNIȚA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
MOȚ ADELA LILIANA

