
 
 
 
 
 
             
                                          HOTĂRÂREA NR. 49 
                                        Din 28 FEBRUARIE 2020 
 
Privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea din domeniul public al 
Statului Român și administrarea Ministerului Administrației și Internelor prin Inspectoratul 
Județean al Poliției de Frontieră Oradea în domeniul public al Orașului Pecica, a imobilului 
                                        înscris în CF 307086 Pecica cu construcții  
 
 Consiliul Local al oraşului  Pecica, întrunit în şedinţa sa extraordinară, din data de 28.02.2020 
  Având în vedere: 
- Inițiativa primarului, Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr. 5530/19.02.2020, prin 
care propune adoptarea unei hotărâri privind solicitarea adresată Guvernului României pentru 
trecerea din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Administrației și 
Internelor prin Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Oradea în domeniul public al Orașului 
Pecica, a imobilului situat în sat Turnu înscris în CF 307086 Pecica, compus din teren în suprafață 
de 50 000 mp în acte și 52 500 măsurat, cu nr. cad. 307086, și construcții , 
-Notă de fundamentare privind încetarea uzului public național și existența interesului public local 
pentru imobilul înscris în C.F. nr.307086 Pecica cu construcții,  
- Raportul de specialitate al domnului Szokola Dalimir,  referent Compartiment Gestionarea 
Domeniului Public și Privat, prin care se solicită trecerea din domeniul public al Statului Român și 
administrarea Ministerului Administrației și Internelor prin Inspectoratul Județean al Poliției de 
Frontieră Oradea în domeniul public al Orașului Pecica, a imobilului situat în sat Turnu înscris în CF 
307086 Pecica, compus din teren în suprafață de 50 000 mp în acte și 52 500 măsurat, cu nr. cad. 
307086, și construcții, 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 
- Votul ,,pentru” a 16   consilieri din cei 17 în funcţie fiind prezenţi 16 consilieri, 
- Potrivit prevederilor art. 292 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- In temeiul prevederilor art.129, art.133 alin.(2), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din 
O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
  privind Codul administrativ, 
                                                     H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1. Se aprobă solicitarea de trecere din domeniul public al Statului Român și administrarea 
Ministerului Administrației și Internelor prin Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Oradea 
în domeniul public al Orașului Pecica, a imobilului situat în sat Turnu  înscris în CF 307086 Pecica 
compus din teren în suprafață de 50 000 mp în acte și 52 500 măsurat, cu nr. cad. 307086, și 
construcții după cum urmează:  
a)Clădire vamă P+1  număr cadastru M.A.I. 49-512-01,cu număr cadastral 307086-C2 
b)Clădire vamă P+2 număr cadastru M.A.I. 49-512-02  cu număr cadastral 307086 – C3 
c)Clădire vamă P+1, număr cadastru M.A.I. 49-512-03  cu număr cadastral 307086- C4 
d)Filtru control vamal –copertină, număr cadastru M.A.I. 49-512-04, cu număr cadastral 307086- C5 
e)Filtru control vamal –copertină, număr cadastru M.A.I. 49-512-05, cu număr cadastral 307086- C6 
f)Filtru control vamal –copertină, număr cadastru M.A.I. 49-512-06, cu număr cadastral 307086- C7 
g)Filtru control vamal –copertină, număr cadastru M.A.I. 49-512-07, cu număr cadastral 307086- C8 
h)Grup sanitar, număr cadastru MAI 49-512-08, cu număr cadastral 307086-C9 
i)Stație de clorinare, număr cadastru MAI 49-512-09, cu număr cadastral 307086-C10 
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j)Stație pompare ape menajere număr cadastru MAI 49-512-10, cu număr cadastral 307086-C11 
k)Garaj motopompă și punct de alimentare 20 kw, număr cadastru MAI 49-512-11, cu număr 
cadastral 307086-C12 
l)Gospodărie de combustibil, număr cadastru MAI 49-512-12, cu număr cadastral 307086-C13 
m)Gospodărie apă potabilă și de incendiu, număr cadastru MAI 49-512-13, cu număr cadastral 
307086-C14 
n)Puț forat număr cadastru MAI 49-512-14, cu număr cadastral 307086-C15 
o)Grup sanitar număr cadastru MAI 49-512-15, cu număr cadastral 307086-C16 
p)Decantor ape pluviale număr cadastru MAI 49-512-16, cu număr cadastral 307086-C17 
q)Decantor MHOF număr cadastru MAI 49-512-17, cu număr cadastral 307086-C18 
Art.2. După preluare imobilul prevăzut la articolul 1 va fi reabilitat și utilizat pentru situații 
deosebite.  
Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează  primarul prin domnul Szokola 
Dalimir, referent Compartiment Gestionarea Domeniului public și privat și se comunică cu: 
  - Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
  -Instituția Prefectului-Județul Arad, Serviciul juridic și contencios administrativ.  
  -Domnul Szokola Dalimir, referent Compartiment Gestionarea DomeniulUI public și privat. 
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