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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 87 
                                                          DIN 18.05.2018 
 
                Privind   modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
                                                   public al oraşului Pecica   
    
         Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de  18.05.2018. 
 
         Având în vedere: 
       - Raportul nr.20906/22.03.2018 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, 
       -H.C.L.Pecica nr. 25/19.02.2018 privind aprobarea Raportului de reevaluare nr.949/30.11.2017 a  
         mijloacelor fixe din patrimoniul orașului Pecica, 
       - Prevederile art.20, art.21, art.22 din  Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi  
         regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, 
       - Prevederile art. 6(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, 
        -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 
       - Votul „pentru” a 14 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi  14 consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale republicată, 
 
                                                             HOTĂRĂŞTE :                                          
 
Art.1. Se modifică poziţia 131 – „ Branșament apă-contor și apometru la Uzina de apă”, la rubrica 3-
elemente de identificare se modifică – Branșamente apă-1337 buc, apometre 65 buc., contoare 299 
buc. și sigiliu 2624 buc., la rubrica 5-valoare de inventar mii lei – se modifică  și va avea următorul 
cuprins: 
 ” 886,94 ”. 
Art.2. Se modifică  poziţia 132 – „ Branșament canal (racord) la Uzina de apă”, la rubrica 3-elemente 
de identificare se modifică- Branșament-racord canal-269 buc., la rubrica 5 – valoare de inventar mii 
lei – se modifică  şi va avea următorul cuprins ” 110,79 ”. 
Art.3. Se va modifica corespunzător HCL Pecica nr. 44/10.08.1999. 
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin referent Szokola Dalimir şi 
se comunică cu:  
            -Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
            -Consiliul Judeţean Arad. 
            -Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
orașului Pecica. 
            -Domnul Szokola Dalimir. 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
     IUGA CLAUDIU                                                                 MOȚ ADELA LILIANA 


