
 
PRIMARIA ORASULUI PECICA 
Judetul Arad 
Nr.   23181/15.04.2019 

ANUNT 1, 
 

In etapa 1 de pregatire a elaborarii PUZ-ului initiat de investitor privat 
S.C ARSAT INDUSTRIE SRL prin GHINEA ANDREI 
Primarul orasului Pecica, Antal Petru, anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii 

terenurilor din zona despre intentia realizarii unui PUZ si RLU                                            
Extindere zonă industrie nepoluantă, depozitare şi servicii 

          initiat de catre investitorul privat  , proprietar a terenului in suprafata de 93600 mp, situat 
pe teritoriul administrativ al orasului Pecica, extravilanul localitatii Pecica, identificat prin: 
 
-Imobilul se afla in   extravilanul localitatii PECICA,inscris în  
CF 309822; nr. cad 2594, top139.747/8,S = 5.000mp CF 307467; nr. cad 307467,S =  5.000 mp 
CF 308548; nr. cad 308548,  S =  7.210 mp   CF 308550; nr. cad 308550, S =    7.520 mp 
CF 308547; nr. cad 308547, S =  6.000 mp  CF 312773; nr. cad 312773, S = 19.100 mp 
CF 301229; nr. cad 301229, S =  5.100 mp  CF 309941; nr. cad 309941, S =  5.800 mp 
CF 308598; nr. cad 308598,  S = 6.000 mp 
Respective în inxtravilanul localitatii PECICA,inscris în  
CF 310849; nr. cad 310849, S =  15.010 mp          CF 308600; nr. cad 308849,S =  11.860 mp                                                                                           
SUPRAFATA TOTALA= 93.600 mp 
-Proprietari:   S.C ARSAT INDUSTRIE S.R.L. 
- Coproprietari  ŞEITINEAN AGLAIA, FLORESCU IOAN, IANKAI FELICIA,  cota 3/5  

GHINEA VALERICĂ şi GHINEA PAULINA,    cota 2/5  
Prezentarea succinta a argumentarii intentiei de elaborare a planului si obiectivelor planului:  

-imobilul se afla in extravilanul localitatii Pecica . 
S.C ARSAT INDUSTRIE SRL prin GHINEA ANDREI,” doreste sa construiasca   
Extindere zonă industrie nepoluantă, depozitare şi servicii 

Se organizeaza intalnire cu locuitorii din zona in data de 02.05.2019 ora 12:00 la sediul 
Primariei Pecica din Localitatea Pecica, str.2 nr.150, biroul de urbanism si amenajare al 
teritoriului. 

Cei interesati vor trimite la Primaria orasului Pecica observatii, comentarii sau semnalari cu 
privire la intentia de elaborare PUZ in termen de minim 10 zile calendaristice, iar raspunsurile la 
acestea se vor posta si afisa in maxim 10 zile calendaristice pe site-ul propriu si la sediul 
primariei 

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului :Serviciul 
Urbanism,Primaria pecica Pecica .Str.2, nr.150, tel. 0755-086.776,     mail: primaria@pecica.ro. 

 
Primar, 

Antal Petru 


