ROMÂNIA
ORAŞULUI PECICA
ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633

HOTĂRÂREA NR. 129
Din 22 IULIE 2020
Privind propunerea de schimbare pe perioadă nedeterminată a destinației terenului
înscris în C.F.nr.314196 Pecica cu nr.cad.314196 Pecica
Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 22.07.2020.
Având în vedere:
- Inițiativa primarului, Antal Petru, exprimată prin referatul de aprobare nr. 28391 din 29.06.2020,
-Raportul de specialitate al domnului Szokola Dalimir, referent Compartiment Gestionarea
Domeniului Public și Privat,
-Prevederile art.9 ale Ordinului MENCS nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare
a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor de învățământ
preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia,
-Acordul Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic ”Gheorghe Lazăr”, manifestat prin
adresa nr.29753/08.07.2020
- Acordul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Arad manifestat prin
adresa nr. 1192/10.07.2020
-Memoriul justificativ privind propunerea schimbării destinației terenului înscris în C.F. nr.314195
Pecica cu nr.cad.314196 Pecica din teren curte Liceu teoretic ”Gheorghe Lazăr” în imobil cu altă
destinație în vederea efectuării unui schimb.
-Extras C.F. nr.314196 Pecica cu nr.cad. 314196, teren intravilan în suprafață de 1087 mp
proprietatea Orașului Pecica, domeniul public atestat prin H.G. nr.976/18.08.2002, poziția 42,
-Prevederile art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul
administrativ
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica,
-Votul „pentru” a 17 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 17 consilieri.
In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se propune schimbarea destinației imobilului -teren în suprafață de 1087 mp, situat în Strada
2 nr. 37, Pecica, înscris în Cartea Funciară nr.314196 Pecica, aflat în baza materială a Liceului
Teoretic ”Gheorghe Lazăr” din spațiu de învățământ în imobil la dispoziția orașului Pecica necesar
efectuării unui schimb cu imobilul compus din teren în suprafață de 1416 mp și Corp C1- Anexă,
adiacent unității de învățământ înscris în Cartea Funciară nr. 314172 Pecica, situat în Strada 311
nr.3.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Szokola Dalimir,
referent domeniul public și privat şi se comunică cu:
-Primarul orașului Pecica, Antal Petru,
-Instituţia Prefectului – Judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –
Compartiment Juridic.
-Domnul Szokola Dalimir, referent domeniul public și privat U.A.T.Pecica.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SELEGEAN TRAIAN

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
MOȚ ADELA LILIANA

