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

HOTĂRÂREA NR. 57
Din 28 FEBRUARIE 2020
Privind aprobarea dării în administrare către ”Serviciul de gospodărire comunală și
salubrizare a orașului Pecica” a bunurilor necesare desfășurării activității
Consiliul Local al Orașului Pecica, întrunit în ședința extraordinară din data de 28.02.2020.
Având în vedere:
-Inițiativa domnului primar, Antal Petru, exprimată prin referatul de aprobare nr.6629 din
28.02.2020,
-Prevederile art. 7 din H.C.L.Pecica nr. 106/19.08.2019 privind înființarea ”Serviciul Local de
Salubrizare Pecica”, aprobarea studiului de oportunitate privind înființarea ”Serviciul Local de
Salubrizare Pecica”, aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare al ”Serviciul Local
de Salubrizare Pecica”, aprobarea Regulamentul serviciului de salubrizare al UAT Pecica a
indicatorilor de performață și a caietelor de sarcini pentru activitățile de salubrizare,
-H.C.L.Pecica nr. 155/25.11.2019 privind schimbarea senumirii Serviciului local de salubrizare
Pecica,
-Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și
completările ulterioare,
-Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare al localităților, cu modificările și
completările ulterioare,
-Ordinul nr. 82/2015 emis de Autoritatea Națională de reglementare pentru serviciile comunitare
de utilități publice,
-Prevederile art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul
administrativ,
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica,
-Votul pentru a 16 consilieri, din cei 17 în funcție, fiind prezenți 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 darea în administrare către ”Serviciul de gospodărire comunală și salubrizare a
orașului Pecica” a bunurilor necesare desfășurării activității, după cum urmează:
-Fierăstrău telescopic HT 103 – 1 buc.
-Motocositoare FS 460 C-EML -1 buc.
-Maşină de tuns iarbă Viking MB 655 – 1 buc.
-Maşină de tuns iarbă Viking MB 655 – 1 buc.
-Tractor (Nr.AR.06.GGV) – 1 buc.
-Remorcă (AR.80.NCX) – 1 buc.
-Tractoraş pentru tuns gazon Viking MT 6127,1 ZL – 1 buc.
-Tractoraş gazon John Deere model X 155R.S/N – 1 buc.
-MS 193T Drujbă toaletat pomi – 1 buc.
-Remorcă pentru tractoraş tuns iarbă – 1 buc.
-Motocositoare FS – 1 buc.
-Motocoasă FS 460 – 1 buc.

-Maşină de tocat arbuşti ornament HS 81 T – 1 buc.
-Motofierăstrău – 1 buc.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Donath AnaMaria, inspector şi se comunică cu:
-Primarul orașului Pecica, Antal Petru,
-Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –
Compartiment Juridic.
-Doamna Donath Ana-Maria, inspector.
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