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                                                             ROMÂNIA 
                                                          JUDE ULăARAD 
                                                         ORAŞULăPECICA 
                                                      CONSILIUL LOCAL 

 
                                                   HOT RÂREA  nr. 11 
                                                     din  29.01.2016 
  Privind  aprobarea  închirieriiăăprinălicita ieăpublic ăaăunuiăterenăînăsuprafa ădeă10ămp 
apar inândădomeniuluiăpublicăalăoraşuluiăPecica,ădinăincintaăLiceuluiăTeoretică„ Gheorghe  
 Laz r”,ăstradaă2,ănr.ăă37,ăînăvedereaăamplas riiăunuiăchioşcăalimentarăprovizoriuădestinată 
                       comercializ riiădeăăproduseăăalimentareăpermiseăelevilor 
 
 
Consiliul Local al Orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de  29.01.2016. 

 

         Având în vedere: 

      -  Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica cu privire la închirierea prin licitaţie publică 

         a unui teren în suprafaţă de 10 mp aparţinând domeniului public al oraşului Pecica, 
      -  Raportul  nr. 48355/16.12.2015 al doamnei Foghiş Daniela, referent domeniul public şi privat 
         prin  care propune închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 10 mp aparţinând  
        domeniului public al oraşului Pecica, înscris în C.F. nr. 300572-C1-U3, 

      -  Planul de amplasament şi delimitare a terenului, 
      -  Copie C.F. nr. 300572-C1-U3 Pecica, 

      -  Art. 36, alin.5, lit.(b)  şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,  
         republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
      -  Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
      -  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 

      -  Votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15 consilieri.   
      - In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale republicată, 

 

 
                                                                     HOTĂRĂŞTE 
                                           

Art.1.  - Se  aprobă închirierea  prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 10 mp aparţinând 
domeniului public al oraşului Pecica, înscris în C.F. nr.300663 Pecica, nr. top.511, din incinta 

Liceului Teoretic „ Gheorghe Lazăr”, strada 2, nr. 37, în vederea amplasării unui chioşc alimentar 
provizoriu destinat comercializării de produse alimentare permise elevilor. 
Art.2.-  Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 300 lei +TVA/lună. 
Art.3 -  Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei publice, ce se constituie în anexa nr.1 la prezenta 

hotărâre. 
                 (1)Costul caietului de sarcini este de 50 lei. 

                 (2)Garanţia de participare la licitaţie este de 100 lei. 
Art.4.- Se împuterniceşte primarul oraşului Pecica să semneze în condiţiile legii, contractul 
de închiriere. 
Art.5.-Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin d-na Foghiş Daniela, 

referent domeniul public şi privat  şi se comunică cu: 

      -      Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 

-     Serviciul financiar-contabil al U.A.T. Pecica, 

-     Liceul Teoretic „ Gheorghe Lazăr”Pecica., 

-     Doamna Foghiş Daniela. 
 

 

       
PREŞEDINTEăDEăŞEDIN ,ăăăă                          CONTRASEMNEAZ   SECRETAR,  
      DEDIU SIMONA                                                                   MO ăADELA 

 


