
 
 
 
 
 
             
                                        HOTĂRÂREA NR. 68 
                                          Din 17 MARTIE 2020 
 
   Privind  stabilirea suprafeţei de păşune pentru care se solicită subvenţia A.P.I.A. şi 
 desemnarea unei persoane pentru a depune la A.P.I.A. Arad declaraţia de eligibilitate 
             pentru suprafeţele de pajişte utilizate de către Consiliul Local Pecica 
 
 Consiliul  Local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de 17.03.2020, 
 Având în vedere: 
- Inițiativa domnului primar, Antal Petru, exproimată prin referatul de aprobare nr.5967 din  
  24.02.2020, 
-Raportul de specialitate al doamnei Mladin Teodora, șef Serviciul Registrul Agricol și Cadastru, 
-Invitația Centrului local A.P.I.A. nr.2450/17.02.2020-anexa nr.14, înregistrată la Primăria orașului 
Pecica cu nr.5967/24.02.2020, 
- Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi intervenţie 
 pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, 
- Ordonanţa de Urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură 
în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole 
și alte forme de asociere în agricultură, 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
-Votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15 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 stabilesc următoarele suprafeţe de teren pentru care se va depune la A.P.I.A. Arad cererea 
unică de plată pe suprafaţă în campania 2020 astfel: C.F. 306273 Pecica- Top 306273, C.F. 306267 
– Top 306267, C.F. 306274 – Top 306274, în suprafață totală de 9,39 ha, suprafeţe pentru care nu au 
fost depuse solicitări de arendare, concesiune, închiriere. 
Art.2. Se desemnează doamna Mladin Teodora, cetăţean român, născută la data de ……………., cu 
domiciliul în oraş Pecica, str.314, nr. 6, identificată cu C.I. seria AR, nr…….., CNP………., pentru 
a depune la A.P.I.A. Arad declaraţia de eligibilitate pentru suprafeţele de pajişte menţionate la art. 1 
al prezentei hotărâri. 
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Mladin Teodora, 
șef Serviciul Registrul Agricol și Cadastru şi se comunică cu: 
- Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrative, 
- Doamna Mladin Teodora, șef Serviciul Registrul Agricol și cadastru U.A.T. Pecica. 
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