
 
 
 
 
 
  

HOTĂRÂREA NR. 24 
DIN 25.02.2013 

 
           PRIVIND ATRIBUIREA CĂTRE PSD-FILIALA PECICA A UNUI SPAłIU CU 
DESTINAłIA DE SEDIU PARTID POLITIC 
 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa ordinară, din data    de 
25.02.2013 
 
 Având în vedere: 
     -   Raportul doamnei Foghiş  Daniela, , prin care propune închirierea directă a imobilului înscris 
în C.F. 307284 –C1-U2 Pecica cu nr. top 307284 –C1-U2 către OrganizaŃia P.S.D. Pecica cu 
destinaŃia de sediu  
       - expunerea de motive a primarului oraşului Pecica 
       - Cererea cu nr. 17829 din 12.12.2012  prin care OrganizaŃia P.S.D. Pecica, solicită închirierea    
unui spaŃiu cu destinaŃia de sediu partid politic 

- Prevederile art.21  din Legea 334/2006 privind finanŃarea partidelor politice şi a campaniilor 
electorale  

- Prevederile H.G. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat 
pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe aparŃinând domeniului public sau privat al statului ori 
al unităŃilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinŃele de serviciu, 
locuinŃele de intervenŃie şi căminele pentru salariaŃi ale societăŃilor comerciale, companiilor 
naŃionale, societăŃilor naŃionale şi regiilor autonome 

- Extras C. F. 307284 –C1-U2 Pecica cu nr. top 307284 –C1-U2 
-  Art. 123 din legea 215/2001 – Legea AdministraŃiei Publice Locale, republicată cu 

modificări 
- Avizul  Comisiei de buget finanŃe din cadrul Consiliului Local Pecica 
- votul ,,pentru” a 17  consilieri din cei 17  în funcŃie fiind prezenŃi 17 consilieri 

În temeiul art.46 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a AdministraŃiei Publice Locale, 
 

HOTĂRĂŞTE  
 
  ART. 1 – Se atribuie pe o perioadă de 5 ani imobilul situat în Pecica strada 401, nr.25/A, 25/B în 
suprafaŃă de 131 mp înscris în C.F. 307284 –C1-U2 Pecica cu nr. top 307284 –C1-U2, către 
OrganizaŃia P.S.D. Pecica  cu destinaŃia de sediu filială partid, cu plata unei chirii de 0,84 
lei/mp+T.V.A/lună. 
 ART.2. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul şi se comunică cu    

- Prefectura judeŃului Arad, Serviciul juridic şi contencios. 
- OrganizaŃia P.S.D. Pecica 
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