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, întrunit în sedinta sa  ordinara  din data de  29.01  015,

:

       - expunerea de motive a primarului orasului Pecica,
       - raportul nr. 2189/22.01.2015 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public al orasului Pecica,
       - prevederile art.21 din Legea  nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
       - H.C.L. Pecica nr. 44/1999 modificata si completata cu H.C.L. Pecica nr. 146/2001 privind inventarul 
bunurilor care apartin domeniului public al orasului P cica,
       - prevederile art. 6(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala,
       - votul „pentru” a  16 consilieri, din cei 17 in functie, fiind prezenti  16  consilieri.  

In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administratiei Publice  Locale republicata,

                                                                                                               

 Se  completeaza inventarul domeniului public cu pozitia:  conform anexei ce face parte integranta 
din prezenta hotarâre.

. Se modifica pozitia 

. Se modifica  pozitia 

. Se modifica pozitia 

Se modifica pozitia 

 Se modifica pozitia 

Se va modifica corespunzator HCL Pecica nr. 44/10.08.1999, HCL Pecica nr. 146/04.09.2001.
Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinteaza   cretarul prin consilier Kelemen Niculina si se 

comunica cu: 
- Prefectura judetului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ.
- Consiliul Judetean Arad
- D-na Kelemen Niculina, consilier 

ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

                                                              HOTARÂREA NR.14
                                                                   DIN   29.01.2015

PRIVIND   MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR APARTINÂND DOMENIULUI
                                                 PUBLI          LUI PECICA  
   
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA

Având în vedere

ART.1. 392,

ART.2 69 – „ Cladire str.2 nr. 140”-   si va avea 
urmatorul cuprins „ 166.10”.
ART.3 70 – „Cladire str.2 nr.142 ” – si va avea 
urmatorul cuprins „169.94
ART.4 77 – „ Fântâna, foraj ( lânga Renel) -    si va 
avea urmatorul cuprins „159.40”.
ART.5. 154 – „ Statia de autobuz nr.10, 21 Sederhat” –

 si va avea urmatorul cuprins „8.44”.
ART.6. 282 – „ U.M. DRUM” –  si va avea urmatorul 
cuprins „33.66”.
ART.7.
 ART.8. -  

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    CONTRASEMNEAZA  SECRETAR,
            DEMETER NICOLAE                                                                      MOT ADELA

       -

HOTARASTE

la rubrica 5 – valoare de inventar mii lei 

la rubrica 5–  valoare de inventar mii lei   

la rubrica 5 – valoare de inventar mii lei

la rubrica 5 – valoare de inventar mii 
lei 

la rubrica 5 – valoare de inventar mii lei 
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