
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 109 
                                                Din  17 IUNIE  2020 
 
Privind vânzarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan cu casă înscris în C.F. nr. 
311467 Pecica , nr.cad.311467, în suprafață de 2.863 mp, situat în localitatea Turnu, str.10, 
                                      nr.165, oraș Pecica, județul Arad  
 
 
Consiliul local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din 17.06.2020. 
Având în vedere: 
-Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr. 26670 din 11.06.2020, 
-Raportul de specialitate al domnului Szokola Dalimir, referent Compartiment Gestionarea 
Domeniului Public și Privat U.A.T.Pecica, 
-Raport de evaluare nr.1436/04.06.2020 întocmit de către SC Transilvanien Contacts SRL Arad, 
ec.Beatrice Iunona Puican, evaluator autorizat ANEVAR, 
- Extras C.F. nr. 311467 Pecica, nr.cad.311467, 
-Certificatul de urbanism nr.151  din data de 11.06.2020 emis de către Primăria orașului Pecica, 
-Prevederile art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.b), art.334-346, art.363 din O.U.G. nr.57/2019 
 privind Codul Administrativ,  
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
-Votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 16 consilieri.   
- In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
  privind Codul administrativ,   
                                                            HOTĂRĂŞTE:  
 
Art.1.  Se aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a  imobilului  teren intravilan cu casă, în suprafață 
de 2.863 mp,  situat în localitatea Turnu, str.10, nr.165, înscris în C.F. nr.311467 Pecica, nr.cad. 
311467 Pecica, cu preţ de pornire al licitaţiei de 83.300 lei +TVA, în condiţiile stabilite prin 
documentația de atribuire conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Szokola Dalimir, 
referent Compartiment Gestionarea Domeniului Public și Privat și se se comunică cu: 
  -Domnul primar Antal Petru,   
  -Prefectura judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ, 
  -Domnul Szokola Dalimir, referent Compartiment Gestionarea Domeniului Public și Privat. 
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