
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 111 
                                                Din  17 IUNIE  2020 
 
        Privind  aprobarea dării în administrare către ”Serviciul de gospodărire comunală și  
                                     salubrizare a orașului Pecica” a unor bunuri 
 
       Consiliul Local al Orașului Pecica, întrunit în ședința extraordinară din data de 17.06.2020. 
        Având în vedere: 
      -Inițiativa domnului primar, Antal Petru, exprimată prin referatul de aprobare nr. 27087 din  
       16.06.2020, 
      -Raportul de specialitate al domnului Szokola Dalimir, referent Compartiment Gestionarea  
       Domeniului Public și Privat U.A.T.Pecica, 
      -H.C.L.Pecica nr. 106/19.08.2019 privind înființarea ”Serviciul Local de Salubrizare Pecica”,  
       aprobarea studiului de oportunitate privind înființarea ”Serviciul Local de Salubrizare Pecica”, 
       aprobarea Regulamentul de  organizare și funcționare al ”Serviciul Local de Salubrizare 
       Pecica”, aprobarea Regulamentul serviciului de salubrizare al UAT Pecica a indicatorilor de  
       performață și a caietelor de sarcini pentru activitățile de salubrizare, 
      -H.C.L.Pecica nr. 155/25.11.2019 privind schimbarea senumirii Serviciului local de salubrizare 
       Pecica, 
       -Prevederile art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 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 darea în administrare către ”Serviciul de gospodărire comunală și salubrizare a 
orașului Pecica” a următoarelor bunuri: 
            -Cositoare rotativă cu două talere trase de tractor U650, an 2008-1 buc. 
            -Motocositoare FS 460 – 1 buc. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Szokola Dalimir, 
referent Compartiment gestionarea domeniului public și privat şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
             -Domnul Szokola Dalimir, referent Compartiment gestionarea domeniului public și privat. 
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