
                                              JUDETUL ARAD 

                                    CONSILIUL LOCAL PECICA 

     sediul oraş Pecica  str.2 nr. 150 - tel 0257/468323- fax 0257/468633 

                      

 
1 

            
HOTĂRÂREA  NR. 29 

 DIN 26.03.2013 
 

PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR 
APARłINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL ORAŞULUI PECICA 

 
Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinŃa ordinară în data de 

26.03.2013 
 
Având în vedere : 

-raportul comisiei speciale pentru întocmirea  inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al oraşului Pecica  
- expunerea de motive a iniŃiatorului proiectului de hotărâre, domnul primar 
Antal Petru 
- prevederile Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia 
- HCL nr. 44/99 modificat si completat cu HCL nr. 146 /01privind inventarul 
bunurilor care aparŃin domeniului public 
- prevederile art. 6 (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională  
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica 
- votul « pentru » a 17 din cei 17 consilieri în funcŃie, fiind prezenŃi 17consilieri 

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001- republicată, privind 
administraŃia publică locală ,                                                  

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1.  Se completează cu noi poziŃii inventarul bunurilor ce aparŃin domeniului 
public al oraşului Pecica conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Se modifică poziŃia 131 -„Branşamente apa + contoare apa la Uzina de apă”- 

 din anexa la H.C.L. Pecica nr.60/26.04.2012 privind inventarul bunurilor care 
aparŃin domeniului public –, la rubrica  5 - valoare de inventar mii lei şi va avea 
următorul cuprins „531.93 ”. 

Art. 3. Se modifică poziŃia 1317 -„Ferma de Bivoli, str. 339 F.Nr.”-din anexa la 
H.C.L. Pecica nr.3/08.01.2013 privind inventarul bunurilor care aparŃin 
domeniului public –la rubrica  5 - valoare de inventar mii lei şi va avea 
următorul cuprins „544.21 ”. 
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Art. 4. Se va modifica corespunzător Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 44/ 
10.08.1999, H.C.L. Pecica nr.60/26.04.2012, H.C.L. Pecica nr.3/08.01.2013. 
Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinŃează secretarul prin 
consilier Kelemen Niculina şi se comunică cu:  

- Prefectura judeŃului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ 
- Consiliul JudeŃean Arad. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ                     CONTRASEMENAZĂ, SECRETAR 
ZAGONI-SZABO ANDREI                      MOł ADELA 
 


