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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 171 
                                                          DIN 07.12.2016 

 
   PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ PE DURATA EXISTENȚEI 
CONSTRUCȚIEI A TERENULUI INTRAVILAN ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 312119 PECICA, 
                               NR.CAD.312119, CĂTRE PAROHIA SEDERHAT 
    
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de 
07.12.2016.  

          Având în vedere: 
 
      -Expunerea de motive a domnului primar, Antal Petru, 

      -Raportul doamnei Foghiș Daniela, referent domeniul public și privat U.A.T.Pecica, prin care  
       propune atribuirea gratuită pe durata existenței construcției a terenului înscris în C.F. nr. 312119 

       Pecica, nr.cad.312119, către Parohia Sederhat în vederea construirii unui locaș de cult și a unei  
       case parohiale, 

     -Cererea nr. 35763/09.09.2016 a domnului Mureșan Arxinte, preot paroh al parohiei ortodoxe din  

      Sederhat, prin care solicită un teren în vederea construirii unui locaș de cult ortodox și a unei case 

       parohiale, 

      -Decizia nr. 432/2016 de la Arhiepiscopia Aradului, prin care numește în postul de preot paroh la 

       Parohia Sederhat, pe domnul preot paroh Mureșan Arxinte, 
      -Adresa nr. 126/23.02.2016 de la Arhiepiscopia Aradului prin care aprobă re-înființarea unității de 

       cult Sederhat, 

     -Extras C.F. nr. 312119 Pecica, nr. cad. 312119, 

     -Prevederile art.41, alin.(1), din Anexa la H.G.nr.53/2008 privind recunoașterea statutului pentru  
      organizarea și funcționarea Bisericii ortodoxe române, actualizată, 
     -Prevederile art. 36, alin.(1), lit.”c” și art.124 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică  
      Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
     -Prevederile art.874-875 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și  
      completările ulterioare, 
     -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 

    - Votul „pentru” a 17 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 17 consilieri.   

 - In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale republicată, 
 

                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se atribuie gratuit pe durata existenței construcției, terenul intravilan înscris în C.F. nr. 312119 
Pecica, nr. cad. 312119, situat în localitatea Sederhat nr.80, către Parohia Ortodoxă Sederhat în 
vederea construirii unui lăcaș de cult ortodox și a unei case parohiale.                                                         
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează  primarul prin doamna Foghiș Daniela, 
referent domeniul public și privat U.A.T.Pecica şi se comunică cu:  
           - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ, 
           - Doamna Foghiș Daniela, referent domeniul public și privat U.A.T.Pecica, 
           - O.C.P.I. Arad, 

           - Arhiepiscopia Aradului, 
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           - Preot paroh Mureșan Arxinte.    
 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU SECRETAR,  
PETE EUGENIA AURELIA                                                         SOCA ANA IOANA 


