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ROMÂNIA 
JUDEłUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
                                                        HOTARÂREA NR. 69 
                                                               DIN   30.05.2014 
 
  PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR APARłINÂND 
                     DOMENIULUI PUBLIC AL ORAŞULUI PECICA 

 
Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinŃa ordinară în data de 

30.05.2014 
 
Având în vedere : 

-raportul nr. 14803/30.05.2014 al comisiei speciale pentru întocmirea  
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Pecica,  
- prevederile Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, 
- HCL nr. 44/1999 modificat si completat cu HCL nr. 146 /2001privind 
inventarul bunurilor care aparŃin domeniului public, 
- raport de evaluare active imobilizate nr. 330/2014 efectuat de către evaluatorul 
autorizat ANEVAR, d-na ing. Mariana Hortenzia Faur, 
- Memoriu tehnic StaŃia de epurare Pecica, 
- prevederile art. 6 (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională,  
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 
- votul « pentru » a    din cei 17 consilieri în funcŃie, fiind prezenŃi    consilieri 

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001- republicată, privind administraŃia 
publică locală ,  

                                                 
     HOTĂRĂŞTE : 

 
 
 

Art.1. - Se completează inventarul domeniului public cu poziŃiile 360, 361, 362, 
363,conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.2. – Se modifică poziŃia 20 –    rubrica 3 elemente de identitate    ––––    va avea 

următorul cuprins::::” clădirea 83 mp. St. ” clădirea 83 mp. St. ” clădirea 83 mp. St. ” clădirea 83 mp. St. –––– 9800 mp teren din care împrejmuit cu gard 7200  9800 mp teren din care împrejmuit cu gard 7200  9800 mp teren din care împrejmuit cu gard 7200  9800 mp teren din care împrejmuit cu gard 7200 

mp cu cmp cu cmp cu cmp cu c----1 şi teren neîmprejmuit 2600 mp., C.F. 11409/Pecica.nedefinită, cad.2491”1 şi teren neîmprejmuit 2600 mp., C.F. 11409/Pecica.nedefinită, cad.2491”1 şi teren neîmprejmuit 2600 mp., C.F. 11409/Pecica.nedefinită, cad.2491”1 şi teren neîmprejmuit 2600 mp., C.F. 11409/Pecica.nedefinită, cad.2491”;rubrica 
5 valoare de inventar    –––– va avea următorul cuprins:”:”:”:” 3257,54 „. 3257,54 „. 3257,54 „. 3257,54 „. 

ART.3. – Se modifică poziŃia 176 – rubrica 2 denumirea bunului – va avea 
următorul cuprins:”– Str. 417+teren intravilanStr. 417+teren intravilanStr. 417+teren intravilanStr. 417+teren intravilan”; rubrica 3 elemente de identitate – va 



 2 

avea următorul cuprins::::” C.F.” C.F.” C.F.” C.F. 308800, St. 3245 mp” 308800, St. 3245 mp” 308800, St. 3245 mp” 308800, St. 3245 mp”;;;;rubrica 5 valoare de inventar – 
va avea următorul cuprins:” 172,91 „172,91 „172,91 „172,91 „ 
ART. 4. - Se radiază din inventarul bunurilor aparŃinând domeniului public al 
oraşului Pecica  poziŃia 122 – „ Echipamente pentru tratarea apei la StaŃia de 
epurare”, PoziŃia 127 – „ Bloc epurare la Uzina de apă”, poziŃia 129 – „ Canal 
evacuare apă epurată în Mureş la Uzina de apă”. 
ART. 5. -  Se va modifica corespunzător Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 
44/ 10.08.1999. 
ART.6. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul  prin 
consilier Kelemen Niculina şi se comunică cu:  

- Prefectura judeŃului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ 
- Consiliul JudeŃean Arad. 
 
 
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
    STANOIOV MIODRAG                                                                          MOł ADELA 

 


