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ROMÂNIA 
JUDEłUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA   NR.20 

DIN 25.02.2013 
 

PRIVIND  ÎNSUŞIREA DOCUMENTAłIEI TEHNICE DE ÎNSCRIERE ÎN CARTE 
FUNCIARĂ A TERENULUI SITUAT ÎN EXTRAVILAN ORAŞ PECICA - DRUM DE 
EXPLOATARE –DE 795 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa  ordinară  din data de 
25.02.2013 
 
Având în vedere: 
     - Raportul doamnei Foghiş Daniela referent în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului oraşului Pecica prin care propune însuşirea documentaŃiei tehnice de înscriere în 
carte funciară a terenului situat în extravilan oraş Pecica - drum de exploatare –DE 795 
     - expunerea de motive a Primarului oraşului Pecica 
      - prevederile Ordinului nr. 634 din 13 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 
conŃinutul şi modul de întocmire a documentaŃiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară 
     - prevederile legii cadastrului şi publicităŃii imobiliare nr. 7/1996 cu modificări 
       - prevederile  art.36 alin.2 lit. c şi alin. 5 lit. b , art. 39 alin.1 din Legea nr. 215/2001- Legea 
AdministraŃiei Publice Locale republicată 
       - votul „pentru” a 17 consilieri, din cei 17 in funcŃie, fiind prezenŃi 17 consilieri;   
       - În temeiul art. 45  pct.1 din Legea  AdministraŃiei Publice  Locale republicată 
 
        

HOTĂRĂŞTE 
 

ART.1. – Se aprobă întabularea în CF nou Pecica în favoarea oraşului Pecica, în administrarea 
Consiliului Local al oraşului Pecica, a imobilului teren extravilan în suprafaŃă de 4307 mp, 
situat în tarlaua DE795 P 795 Pecica. 
ART. 2 – Se însuşeşte documentaŃia tehnică   de înscriere în cartea funciară a imobilului teren 
DE 795 şituat în extravilan oraş Pecica, întocmită de PFA Balaş Viorel Mihai ce se face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
ART. 3. -    Se cuprinde în inventarul bunurilor ce aparŃin domeniului public al oraşului Pecica 
la poziŃia nr. 313 cu denumirea DE 795, imobilul teren extravilan în suprafaŃă de 4307 mp.                         
ART.4 -  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinŃează secretarul şi se comunică cu:  
            - Prefectura judeŃului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR 
ZAGONI-SZABO ANDREI                               MOł ADELA 
 


