
 1 

ROMÂNIA 
JUDEłUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
                                                        HOTARÂREA NR. 108 
                                                               DIN   18.09.2014 
    
 

PRIVIND APROBAREA TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN 
DOMENIUL PRIVAT LA ORAŞULUI PECICA A UNEI SUPRAFEłE DE 

TEREN ŞI  VÂNZAREA ACESTEIA 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa ordinară, din 

 data de   18.09.2014. 
 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului oraşului Pecica, domnul Antal Petru 

- raportul  doamnei Foghiş Daniela referent domeniul public şi privat , în cadrul aparatului  

de specialitate al primarului oraşului Pecica, prin care propune  aprobarea trecerii din 

domeniul public în domeniul privat la oraşului Pecica a unei suprafeŃe de teren şi vânzarea 

acesteia 

- extras CF 308329 cu număr cadastral 308329 Pecica 

- raport de evaluare nr. 340 întocmit în luna august 2014 de expert evaluator Faur Mariana 

Hortenzia, autorizat ANEVAR cu legitimaŃia nr. 12507, pentru imobilul teren intravilan în 

suprafaŃă de 1797 mp, situat în oraşul Pecica str. 338 nr. 2/1 prin care s-a stabilit valoarea 

de piaŃă a acestui imobil la 71 249 lei. 

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

acesteia 

 - art. 121 alin. (1) şi (2), art. 123 alin. (3) şi (4) din Legea nr.215/2001 privind AdministraŃia  

Publică Locală, republicată cu modificări 
 - avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica. 

- votul „pentru” a 13 consilieri, din cei 17 in funcŃie, fiind prezenŃi  13 consilieri.   
  - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea  AdministraŃiei Publice  Locale, republicată. 

 

                                      HOTĂRĂŞTE: 
 
 ART.1. – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Pecica a 

terenului intravilan cu număr cadastral 308329 situat în Pecica strada 338 nr. 2/1 în 

suprafaŃă de 1797 mp.     

ART. 2. – Se însuşeşte raportul de evaluare nr. 340 întocmit în luna august 2014 de expert 

evaluator Faur Mariana Hortenzia, autorizat ANEVAR cu legitimaŃia nr. 12507, pentru 

imobilul teren intravilan în suprafaŃă de 1797 mp, situat în oraşul Pecica str. 338 nr. 2/1 

prin care s-a stabilit valoarea de piaŃă a acestui imobil la 71 249 lei. 
ART. 3. – După operarea la O.C.P.I. Arad a prevederilor art. 1 al prezentei Hotărâri se 

vinde prin licitaŃie publică  imobilul descris la art.1 al prezentei hotărâri în condiŃiile 

caietului de sarcini anexă la prezenta hotărâre. 
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ART. 4.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul prin Foghiş Daniela, 

referent domeniul public şi privat al U.A.T. Pecica şi se comunică cu:                                                                 

- Prefectura judeŃului Arad, serviciul juridic şi contencios administrativ. 

- O.C.P.I. Arad. 

- Comisia de vânzare prin licitaŃie publică a bunurilor din domeniul public şi privat al 
 oraşului Pecica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU SECRETAR, 
          POPA DORU                                                           c.jr. MUNTEANU VIOLETA 


