
 
 
 
 
 
             
                                        HOTĂRÂREA NR.34 
                                        Din 18 FEBRUARIE 2020 
 
       Privind  înscrierea dreptului de servitute asupra terenului înscris în C.F. nr. 309552 
Pecica, în favoarea terenului înscris în C.F. nr.316258 Pecica-nr.cad.316258 Pecica, creat ca 
    urmare a alipirii terenurilor înscrise în C.F. 309555  Pecica și C.F. nr. 309558 Pecica 
 
         Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 18.02.2020. 
         Având în vedere: 
        -Inițiativa primarului Antal Petru, exprimată prin Referatul de aprobare nr.4378/12.02.2020, 
        -Raportul de specialitate al doamnei Bonca Loredana Bianca, consilier juridic, 
       -Cererea nr. 4348/12.02.2020 de la Societatea Profesională Notarială Medre, prin care solicită 
         acordarea unui drept de servitute asupra terenului nou format în urma alipirii, cu nr. cad.nou  
         316258, în suprafață de 1681 mp, 
       -Extras C.F. nr.309555 Pecica și extras C.F. nr.309558 Pecica, 
       -Extras C.F. nr.309552 Pecica, 
       -Prevederile H.C.L.Pecica nr.56/21.04.2016 privind înscrierea dreptului de servitute asupra 
        terenului înscris în C.F. nr.309552 Pecica, nr.top.A141/760/5/175, în suprafață de 1117 mp, în  
        favoarea terenului înscris în C.F. nr.309558 Pecica, nr.top.A 141/760/5/176, 
      - Prevederile  art.617 din Noul Cod Civil, 
      - Prevederile art.602 din Noul Cod Civil, 
      - Prevederile art. 129,alin.(2),lit.”c” și alin.(6), lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 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, 
                                                           HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1. Se aprobă înscrierea dreptului de servitute asupra terenului înscris în C.F. nr. 309552 Pecica, 
în favoarea terenului înscris în C.F. nr.316258 Pecica-nr.cad.316258 Pecica, creat ca urmare a 
alipirii terenurilor înscrise în C.F. nr. 309555 Pecica și C.F. nr. 309558 Pecica. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul  prin d-na Bonca Loredana 
Bianca, consilier juridic şi se comunică cu: 
       -  Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios  
          Administrativ – Compartiment Juridic 
      -   D-na Bonca Loredana Bianca, consilier juridic.                  
     -   O.C.P.I. Arad. 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR GENERAL, 
   BARTOK ANDRAS                                                    MOȚ ADELA LILIANA 

ROMÂNIA 
 ORAŞULUI  PECICA 

 
 

ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633 
 


