
                                                               ROMÂNIA
                                                          JUDEŢUL ARAD
                                                        ORAŞUL PECICA
                                                      CONSILIUL LOCAL

                                                   HOTĂRÂREA  nr .80
                                                     din  11.06.2015

 Privind  aprobarea  trecerii  din  proprietatea   Statului  Român  în  proprietatea
privată a Oraşului Pecica a  terenului intravilan  înscris  în C.F. nr. 306496
            Bodrogu Vechi, nr.top. 116/a, 117/b, în suprafaţă de  360 mp

Consiliul Local al Orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de   11.06.2015.

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica,prin care arată oportunitatea trecerii din
proprietatea statului în proprietatea privată a oraşului Pecica a terenului intravilan înscris în
C.F. nr. 310851, nr. cad.2806, în suprafaţă de 942 mp,
- Raportul  nr. 27425/05.06.2015 al doamnei Foghiş Daniela referent domeniul public
şi privat  în cadrul aparatului  de specialitate al primarului oraşului Pecica, prin care
propune  aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a
oraşului Pecica a imobilului teren intravilan înscris în C.F. nr. 306496 Bodrogu Vechi,
nr. top 116/a, 117/b, în suprafaţă de 360 mp,
- Extras C.F.nr. 310851 Pecica, nr. cad.2806,
- Art. 36,alin.1 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, actualizată, raportat la art. 26
din aceeaşi lege aşa cum a fost modificat de art. 1138 Codul Civil,
- Art. 1138 din Codul Civil,
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica.
- Votul „pentru” a 17  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi  17  consilieri.
- In temeiul art. 45  pct.  I din Legea  Administraţiei Publice  Locale, republicată.

                                        HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă trecerea din proprietatea  Statului Român în proprietatea privată a
Oraşului Pecica a imobilului teren intravilan înscris în C.F. nr.306496 Bodrogu Vechi,
nr.top. 116/a, 117/b, în suprafaţă de 360 mp.
Art. 2.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin Foghiş Daniela
şi se comunică cu:

- Prefectura judeţului Arad, serviciul juridic şi contencios administrativ.
- O.C.P.I. Arad,
- D-na Foghiş Daniela

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU  SECRETAR,
BĂGUŢ CIPRIAN                                                          MUNTEANU VIOLETA
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