
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 132 
                                                Din  22 IULIE  2020 
                 Privind aprobarea valorii de despăgubire pentru imobilele proprietatea orașului  
        Pecica situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Autostrada Nădlac-Arad” 
 
         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. 28154 din 25.06.2020, 
       -Raportul de specialitate al doamnei Mladin Teodora, șef Serviciul Registrul Agricol și  
        Cadastru, 
       -Prevederile Anexei nr. 1 la H.G. nr. 841/07.08.2012 pentru modificarea și completarea H.G. 
        nr.416/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată 
        situate pe  amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Autostrada Nădlac-Arad”, 
        -Prevederile art.5, alin.(1) și art.11, alin.(6) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru  
         cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și  
         local, cu modificările și completările ulterioare, precum și a H.G. nr.1480/2009 pentru  
         aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: ” Autostrada Nădlac- 
         Arad”, 
         -Prevederile H.G. nr.416/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor 
          proprietate privată situate pe  amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Autostrada Nădlac- 
          Arad”,  
        -Prevederile art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d) DIN o.u.g. nr. 57/2019 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 aprobă valoarea de despăgubire pentru imobilele proprietatea orașului Pecica situate pe 
amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Autostrada Nădlac-Arad” , după cum urmează: 
              -Tarlaua/Parcela A882/1-179 mp-135,32 lei 
              -Tarlaua/Parcela NML675/2-43 mp-16,25 lei 
Art.2. Se împuternicește primarul orașului Pecica, Antal Petru, să reprezinte orașul Pecica în fața 
Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 255/2010, să semneze actele necesare exproprierii imobilelor 
identificate la art.1, precum și să efectueze toate demersurile necesare încasării sumelor consemnate, 
acordate cu titlu de despăgubire. 
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Mladin Teodora, 
șef Serviciul Registrul agricol și cadastru şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Doamna Mladin Teodora, șef Serviciul Registrul Agricol și cadastru. 
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