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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 173 
                                                          DIN 07.12.2016 

 
   PRIVIND ATRIBUIREA CĂTRE ORGANIZAȚIA P.N.L.-FILIALA PECICA A UNUI  
               SPAȚIU CU DESTINAȚIA DE SEDIU PARTID POLITIC 
    
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 nr. 43704/22.11.2016 al doamnei Foghiș Daniela, referent domeniul public și privat  
       U.A.T.Pecica, prin care propune închirierea imobilului înscris în C.F. nr. 306266 Pecica, nr. 

       top.200/1, 200/4 către Organizația P.N.L.- Filiala Pecica cu destinația de sediu partid politic, 
      -Cererea nr. 39553/14.10.2016,  prin care Organizația P.N.L.-Filiala Pecica solicită închirierea unui  
        spațiu cu destinația de sediu partid politic, 
      -Prevederile art.26 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor  
       electorale, republicată, 
       -Prevederile art.1 din H.G. nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp)  

        practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al 
       statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de  
       serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale,  
       companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome, 
      -Extras C.F. nr. 306266 Pecica , nr.top.200/1, 200/4, 

      -Prevederile art.123 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, 
     -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 pe o perioadă de 5 ani îmobilul situat în Orașul Pecica, str.2, nr.142, în suprafață de 
180,08 mp, înscris în C.F. nr. 306266 Pecica, nr.top.200/1, 200/4, către Organizația P.N.L.-Filiala 

Pecica, cu destinația de sediu filială partid, cu plata unei chirii de 0.84 lei/mp +TVA/lună. 
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, 
           - Organizația P.N.L.-Filiala Pecica. 

           - Serviciul financiar contabil și buget U.A.T.Pecica. 
  
 

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


