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ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL PECICA
CONSILIU L LOCAL

HOTARÂREA NR.11
DIN 29.01.2015

PRIVIND VÂNZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI INTRAVILAN ÎN
SUPRAFATA DE 400 MP, PROPRIETATEA ORASULUI PECICA, SITUAT ÎN ORASUL
PECICA, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 307205, NR. TOP 509/1/1/2/2 PECICA, SITUAT ÎN ORASUL
PECICA STR. 307, NR. 8

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în sedinta sa ordinara din data de 29.01.2015
Având în vedere :

- expunerea de motive a primarului orasului Pecica, cu ivire la vânzarea prin licitatie publica a terenului
intravilan în suprafata de 400 mp, situat în orasul Pecica,
- raportul nr. 1996/21.01.2015 al doamnei Foghis Daniela, referent domeniul public si privat, prin care
propune vânzarea prin licitatie publica a terenului intravilan în suprafata de 400 mp, înscris în C.F. nr. 307205
Pecica, nr. top 509/1/1/2/2 Pecica,
- cererea nr.1904/20.01.2015 a domnului Emandi Petru-Mircea,
-art. 36, alin.5, lit.(b) si art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,
- raport de evaluare nr.367/20.01.2015 efectuat de catre evaluatorul autiorizat ANEVAR, d-na ing. Mariana
Hortenzia Faur,
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica,
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica,
- votul „pentru” a ….consilieri, din cei 17 in functie, fiind prezenti ….consilieri.
- In temeiul art. 45 pct.1 din Legea 215/2001 a Administratiei Publice Locale republicata ,
HOTARASTE
ART.1. – Se vinde prin licitatie publica terenul intravilan situat în Orasul Pecica, în suprafata de 400 mp,
înscris în C.F. nr. 307205 Pecica, nr.top 509/1/1/2/2, situat în Orasul Peci a, Str. 307, nr. 8.
Pretul de pornire a l licitatiei este de 4 500 Lei +TVA, în conditiile caietului de sarcini, anexa la prezenta
hotarâre.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei, taxa de participare este de 100 lei.
ART.2 - Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinteaza primarul prin d-na Foghis Daniela, referent
domeniul public si privat si se comunica cu:
- Prefectura judetului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ.
- Serviciul financiar-contabil al U.A.T. Pecica,
- D -na Foghis Daniela, referent domeniul public si privat U.A.T. Pecica,
- D -l Emandi Petru-Mircea
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