
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 97 
                                                Din 19 MAI 2020 
 
             Privind înscrierea în C.F. nou a imobilului teren extravilan DE 989, în suprafață 
                                                                    de 4.662 mp 
 
        Consiliul Local al Orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 19.05.2020. 
 
        Având în vedere: 
       -Inițiativa primarului, Antal Petru, exprimată prin referatul de aprobare nr. 23832 din 
        12.05.2020, 
       -Raportul de specialitate al domnului Szokola Dalimir, referent Compartiment Gestionarea 
         Domeniului Public și Privat, 
       -Prevederile art.23, lit.a) din Ordinului nr.700/09.07.2014 pentru aprobarea Regulamentului de  
        avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, actualizat, cu 
         modificările și completările ulterioare,  
       -Prevederile art.24, alin.(3) din  Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, 
       -Planul de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către P.F.A.Balaș Viorel-Mihai, 
       -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 însușește documentația cadastrală de primă înscriere a  imobilului teren extravilan DE 
989, în suprafață de 4.662 mp, situat în Pecica, categorie de folosință drum, întocmită de către 
P.F.A. Balaș Viorel-Mihai, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă înscrierea în Carte funciară nouă a  imobilului teren extravilan DE 989, în suprafață 
de 4.662 mp, situat în Pecica, categorie de folosință drum, întocmită de către P.F.A. Balaș Viorel-
Mihai, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se înscrie în domeniul public al orașului Pecica  imobilul teren extravilan DE 989, în 
suprafață de 4.662 mp, situat în Pecica, categorie de folosință drum. 
  Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Szokola Dalimir, 
referent Compartiment Gestionare domeniul public și privat  şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -O.C.P.I. Arad, 
            - Domnul Szokola Dalimir, referent Compartiment Gestionare domeniul public și privat. 
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