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ROMÂNIA 
JUDEłUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
                                                        HOTARÂREA NR. 67 
                                                               DIN   30.05.2014 
 
 
PRIVIND   ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAłIE PUBLICĂ A IMOBILULUI SITUAT ÎN ORAŞ 
 PECICA, STR. 2, NR. 197, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 300572-C1-U3, ÎN SUPRAFAłĂ DE 189 MP 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa  ordinară  din data de  

30.05.2014 
 

Având în vedere: 

       - raportul  nr. 12489/08.05.2014 al doamnei Foghiş Daniela, referent domeniul public şi privat prin 

care propune închirierea prin licitaŃie publică a imobilului situat în Oraşul Pecica, str. 2, nr. 197,înscris 

în C.F. nr. 300572-C1-U3, 

       - expunerea de motive a primarului oraşului Pecica cu privire la închirierea prin licitaŃie publică a 

imobilului situat în Oraşul Pecica, str. 2, nr. 197, conform caietului de sarcini,, 

      - cererea nr.14149/22.05.2014 din partea d-lui Popescu Aurel, 

      - copie C.F. nr. 300572-C1-U3 Pecica, 

      -art. 36, alin.5, lit.(b)  şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

     - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică, 

      - avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 

       - votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 in funcŃie, fiind prezenŃi  15 consilieri.   

                            ----    In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a AdministraŃiei Publice  Locale republicată, 

 

 

                                                               HOTĂRĂŞTE                                           

 
ART.1.  - Se  închiriază prin licitaŃie publică imobilul situat în Oraşul Pecica, str. 2, nr. 197, înscris în 

C.F. nr. 300572-C1-U3 Pecica, cu nr. top 84/a/III Pecica, cu preŃul de pornire al licitaŃiei de 40 

euro/lună+TVA(24%), conform caietului de sarcini,  anexă ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

             Costul caietului de sarcini este de 50 lei, taxa de participar la licitaŃie este de 100 lei.  

  ART.2 -  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul prin d-na Foghiş Daniela, 

referent domeniul public şi privat  şi se comunică cu: 

      -      Prefectura judeŃului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 

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

-     CMV – Dr. Popescu Aurel 

 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
    STANOIOV MIODRAG                                                                            MOł ADELA 

 


