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ROMÂNIA 
JUDE ULăARAD 
ORAŞULăPECICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                    HOT RÂREA  NR. 93 
                                                          DIN 11.08.2016 
 
        PRIVINDăVÂNZAREAăDIRECT ăAăTERENULUIăÎNSCRISăÎNăC.F. NR. 308514  
   PECICA,TOP.1213/1/22/3,ăÎNăSUPRAFAȚ ăDEă1001ăMP,ăSITUATăÎNăORAȘULă 
  PECICA,ăSTR.231,ăNR.81ăC TREăDOAMNAăKOCSIKăMARIAăPROPRIETARăA 
                      IMOBILULUIăCONSTRUCȚIEăEDIFICATăPEăACESTA. 
 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunităînăşedin aăsaăăordinar ăădinădataădeă
11.08.2016 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului oraşului Pecica, prin care arată oportunitatea vânzării directe în 
baza raportului de evaluare a terenului de sub construcții înscris în C.F. nr.308514 Pecica, top. 

1213/1/22/3, către proprietarul construcției, 
- Raportul nr.30491/20.07.2016  doamnei Foghiş Daniela referent domeniul public şi privat, prin care 
propune vânzarea direct a terenului înscris în C.F. nr. 308514 Pecica, top.1213/1/22/3, către doamna 

Kocsik Maria, 

- Cererea nr. 30470/20.07.2016 a doamnei KLocsik Maria, prin care solicit cumpărarea terenului de 
sub imobilul proprietate personală, 
- Raportul de evaluare efectuat la data de 20.07.2016 de către evaluator autorizat ec.Rusu Ioan-

Romulus ”ROEL” I.F. Arad, 
- Art.36, alin.(5),lit.b) și art.123 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, 
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica,  

- Votul „pentru” a 14  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 14 consilieri;   

  În temeiul art. 45  pct.1 din Legea  Administraţiei Publice  Locale, republicată,   
     

                                                            HOT R ŞTE 
 
Art.1.– Se aprobă vânzarea directă a terenului înscris în C.F.nr. 308514 Pecica, top.1213/1/22/3 , în 

suprafață de 1001 mp, situat în Oraș Pecica, str.231, nr.81, către doamna Kocsik Maria,proprietara  
construcției edificată pe acesta , cu prețul de 4.730 lei+TVA. 
Art. 2. – Se însușește Raportul de evaluare efectuat la data de 20.07.2016 de către evaluator autorizat 
ec.Rusu Ioan-Romulus ”ROEL IF” Arad. 
Art.3.-  Se împuternicește primarul Orașului Pecica pentru semnarea la notar a contractului de 
vânzare-cumpărare a terenului. 

Art. 4.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin  doamna Foghiş Daniela, 
referent domeniul public și privat U.A.T.Pecica - şi se comunică cu:  
            - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrative 

            - Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica, 
            - Doamna Foghiș Daniela, referent domeniul public și privat U.A.T.Pecica, 
            - Doamna Kocsik Maria. 
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