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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 174 
                                                          DIN 07.12.2016 

 
       PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI PENTRU SCOATEREA LA 
LICITAȚIE PUBLICĂ ȘI VÂNZARE A BUNURILOR DE NATURA OBIECTELOR DE  
  INVENTAR, CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL ORAȘULUI PECICA 
 
 
    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. 49982/28.11.2016 al doamnei Foghiș Daniela, prin care propune aprobarea caietului  
        de sarcini pentru scoaterea la licitație publică și vânzare a bunurilor de natura obiectelor de  

        inventar, care aparțin domeniului privat al Orașului Pecica, 
      -H.C.L.Pecica nr. 51/21.04.2015 privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și casării,  
       a unor bunuri mijloace fixe și obiecte de inventar care aparțin domeniului privat al Orașului 
       Pecica, 

      -Proces-verbal nr. 21293/22.04.2015 al Comisiei de casare, prin care propune scoaterea la licitație 

       publică a bunurilor de natura obiectelor de inventar, 
      -Dispoziția nr. 863/09.11.2015 privind regulamentul-cadru pentru organizarea și desfășurarea  
      licitațiilor publice pentru vânzarea/închirierea bunurilor aparținând domeniului privat  
       U.A.T.Pecica, 

     -Prevederile art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al  
       acesteia, 

      -Prevederile art.121, alin.(1) și (2), art.123, alin.(3) și (4) din Legea nr.215/2001 privind  
       administrația publică locală, republicată și actualizată, 
    -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 aprobă caietul de sarcini pentru scoaterea la licitație publică și vânzare a bunurilor de natura 
obiectelor de inventar, care aparțin domeniului privat al Orașului Pecica, conform anexei ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  
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, 
           - Comisia de licitație publică U.A.T.Pecica, 
           - Doamna Foghiș Daniela.  
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU SECRETAR,  
PETE EUGENIA AURELIA                                                         SOCA ANA IOANA 


