
ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

                                                        HOTARÂREA NR. 146
                                                             DIN   22.12.2014

PRIVIND   MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR APARŢINÂND DOMENIULUI
                                            PUBLIC AL ORAŞULUI PECICA  
   
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de  
22.12.2014

Având în vedere:
       - expunerea de motive a primarului oraşului Pecica,
       - raportul nr. 37453/18.12.2014 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al oraşului Pecica,
       - prevederile Legii nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
       - H.C.L. Pecica nr. 44/1999 modificată şi completată cu H.C.L. Pecica nr. 146/2001 privind 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Pecica,
       - prevederile art. 6(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională,
       - votul „pentru” a 14 .consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi  14 consilieri.  
       - In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale republicată,

                                                                     HOTĂRĂŞTE                                          

ART.1. Se  completează inventarul domeniului public cu poziţiile: 
379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391, conform anexei ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
ART.2. Se modifică poziţia 67 – „ Strada nr.425,teren intravilan”-  la rubrica 5 – valoare de 
inventar mii lei  şi va avea următorul cuprins „669.25”.
ART.3. Se modifică  poziţia 131 – „Branşamente apă+contoare apă la Uzina de apă” – la rubrica 
5 – valoare de inventar mii lei  şi va avea următorul cuprins „583.93”.
ART.4. Se modifică poziţia 274 – „Strada nr. 218, teren intravilan” –  la rubrica 5  -  valoare de 
inventar mii lei  şi va avea următorul cuprins  „1118,65”.
ART.5. Se modifică poziţia 368 – „Teren pentru puţ apă lângă Uzina de apă str.601, nr.8.Pecica” –
la rubrica 5 – valoare de inventar  şi va avea următorul cuprins „28.65”.
ART.6. Se modifică poziţia 369 – „Branşamente iluminat pt.activ.cultural-sportive-Turnu” - la 
rubrica 5 – valoare de inventar  şi va avea următorul cuprins „33.66”. 
ART.7. Se modifică poziţia 374– „Strada nr. 306, teren intravilan”- la rubrica 5 – valoare de 
inventar  şi va avea următorul cuprins „482.29”.
ART. 8. Se va modifica corespunzător anexa la HCL Pecica nr. 44/10.08.1999.
ART.9. -  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul  prin consilier Kelemen 
Niculina şi se comunică cu: 

- Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ.
- Consiliul Judeţean Arad
- D-na Kelemen Niculina

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR,
     DEMETER NICOLAE                                                                         MOŢ ADELA
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