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ROMÂNIA 
JUDEłUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
                                                            HOTARÂREA NR. 19 
                                                                DIN 25.02.2014 

                                        
Privind aprobarea solicitării transmiterii dreptului de administrare pentru un imobil aflat în 
domeniul privat al Statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul 
Teritorial al PoliŃiei de Frontieră Oradea în administrarea Consiliului Local 
                                           al  Oraşului Pecica, JudeŃul Arad 
 
CONSILIUL LOCAL PECICA AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa 
ordinară, din data de 25.02.2014 
 Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.4883/19.02.2014 a primarului oraşului Pecica prin care arată oportunitatea 
aprobarea solicitării transmiterii dreptului de administrare pentru un imobil aflat în domeniul privat al 
statului din administrarea ministerului afacerilor interne prin Inspectoratul Teritorial al PoliŃiei de 
Frontieră Oradea în administrarea Consiliului Local al oraşului Pecica, judeŃul Arad 
- Raportul nr.3917/11.02.2014 al doamnei Foghiş Daniela, referent domemniul public şi privat   în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica; 
- adresa  2573471/05.02.2014 a Inspectoratului Teritorial al PoliŃiei de Frontieră Oradea  
- prevederile art. 36 punctul 2 litera c din Legea nr. 215/2001- Legea administraŃiei publice locale, 
republicată cu modificări 
- C.F. nr. 300712 Pecica, 
- prevederile art. 21 din ConstituŃia României 
- prevederile H.G.R. nr. 841 din 23 octombrie 1995 - (*actualizată*)privind procedurile de transmitere 
fara plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice 
- Votul pentru a  17 consilieri din cei 17 în funcŃie,  fiind prezenŃi  17 consilieri, 
În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a AdministraŃiei Publice Locale, republicată, 
 

 
                                         HOTĂRĂŞTE: 
 

ART.1 Se aprobă solicitarea transmiterii dreptului de administrare pentru un imobil aflat în domeniul 
privat al Statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al 
PoliŃiei de Frontieră Oradea în administrarea Consiliului Local al Oraşului Pecica, judeŃul Arad. 
ART.2 . Imobilul format din constructii si teren va avea destinatia de infiintare a unei ferme de 
animale, menajerie. 
ART.3 – Predarea –primirea bunurilor se va afce pe baza de protocol, dupa adoptarea Hotararii 
Guvernului Romaniei. 
ART.4 -  Se revocă H.C.L. Pecica nr. 142/13.12.2007 privind preluarea cu titlu gratuit a terenurilor şi 
clădirilor situate în oraş Pecica, JudeŃul Arad, identificate cu nr. inv.M.F.P. 106384 din proprietatea 
privată a Statului Român în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin 
Inspectoratul JudeŃean al PoliŃiei de Frontieră Arad în proprietatea publică a oraşului Pecica şi 
administrarea Consiliului Local Pecica pentru utilitate publică. 
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ART.5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul prin Foghiş Daniela, referent  
şi se comunică cu: 

- Prefectura judeŃului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
- Inspectoratul Teritorial al PoliŃiei de Frontieră Oradea 
 
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                             SECRETAR, 
             CHIFOR VASILE                                                                             MOł ADELA 

 


