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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL
HOTARÂREA NR. 51
DIN 21.04.2016
PRIVIND VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F.
NR.311467,NR.CAD.311467 PECICA SITUAT ÎN LOCALITATEA TURNU NR.165
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de
21.04.2016.
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, prin care propune vânzarea imobilului înscris
în C.F. nr. 311467, nr.cad.311467 Pecica situat în localitatea Turnu nr.165,orașul Pecica,
-Raportul nr.17723/31.03.2016 al doamnei Foghiș Daniela, referent domeniul public și privat
U.A.T. Pecica, prin care propune însușirea Raportului de evaluare nr.555/08.04.2016 întocmit
de evaluator autorizat Faur Mariana Hortenzia
- Raportul de evaluare nr. 555/08.04.2016 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR, d-na ing.
Faur Mariana Hortenzia,
- Prevederile art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic
al acesteia,
- Prevederile art.121, alin.(1) și (2), art.123, alin.(3) și (4) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată și actualizată,
- Prevederile art. 36,alin.950,lit.(b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată,
- Avizul comisiei de cultură din cadrul Consiliului Local Pecica,
- Votul „pentru” a 17 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 17 consilieri.
- In temeiul art. 45 pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată, adoptă
prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1.- Se vinde prin licitație publică imobilul înscris în C.F. nr. 311467, nr.cad.311467 Pecica,în
suprafață totală de 2863 mp, situat în localitatea Turnu nr.165, Orașul Pecica.
1.1. Prețul de pornire al licitației este de 89.300 lei +TVA, în condițiile caietului de sarcini,
anexat la prezenta hotărâre.
1.2. Costul caietului de sarcini este de 100 lei, taxa de participare la licitație este de 25% din
valoarea imobilului teren cu construcții stabilit prin Raportul de evaluare nr. 555/08.04.2016 întocmit de
evaluator autorizat ANEVAR, d-na ing. Faur Mariana Hortenzia.
Art.2 –Se însușește raportul de evaluare nr. 555/08.04.2016 întocmit de evaluator autorizat ANEVAR,
d-na ing. Faur Mariana Hortenzia.
Art.3.-Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin d-na Foghiș Daniela, referent
domeniul public și privat U.A.T.Pecica şi se comunică cu:
- Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ,
- Serviciul financiar-contabil U.A.T.Pecica,
- D-na Foghiș Daniela, referent domeniul public și privat U.A.T.Pecica.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MOCANU LUCIAN-IOAN

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
MOŢ ADELA
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