
 
 
 
 
 
             
                                        HOTĂRÂREA NR.20 
                                        Din 28 IANUARIE 2020 
 
             Privind  aprobarea protocolului  încheiat în vederea predării-primirii obiectivului de  
                                        investiții:”Școala cu clasele I-VIII, oraș Pecica” 
 
 
         Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2020. 
                   
         Având în vedere: 
       -Inițiativa primarului Antal Petru, exprimată prin referatul de aprobare nr.2160/23.01.2020, 
       -Raportul de specialitate al domnului Szokola Dalimir, referent Compartiment Gestionarea  
        Domeniului Public și Privat, prin care propune aprobarea protocolului încheiat în vederea  
        predării-primirii obiectivului de investiții:”Școala cu clasele I-VIII, oraș Pecica”, 
       -Hotărârea Consiliului local Pecica nr.11/26.01.2017 privind preluarea cu titlu gratuit a clădirii  
         edificată de I.Ș.J.Arad,  
       -Extras C.F. nr.300879 Pecica, nr. cad.800/2, top.a 141.760/2/1/4/2 privind terenul afectat de 
         obiectivul de investiții, 
        -Prevederile art. 129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c) 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 protocolul  încheiat în vederea predării-primirii obiectivului de investiții:   ”Școala 
cu clasele I-VIII, oraș Pecica” între Inspectoratul Școlar Județean Arad, Unitatea Administrativ-
Teritorială-Orașul Pecica, Liceul Teoretic ”Gheorghe Lazăr” Pecica și SC Amahouse SRL.  
Art.2. Consiliul local al orașului Pecica aprobă preluarea investiției:”Școală cu clasele I-VIII, Oraș 
Pecica”, după notarea acesteia în Cartea Funciară.  
Art.3.Se împuternicește primarul orașului Pecica, domnul Antal Petru să semneze protocolul 
încheiat în vederea predării-primirii obiectivului de investiții:”Școala cu clasele I-VIII, oraș Pecica”.   
Art.4. 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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