
 
 
 
 
 
             
                                              HOTĂRÂREA NR. 77 
                                                Din  27 MAI 2021 
 
          Privind concesionarea terenului extravilan înscris în C.F. nr.311435 Pecica, în  
           suprafață de  10.475 mp prin atribuire directă către Administrația Română a  
                                       Serviciilor de trafic aerian ROMATSA                                                  
 
         Consiliul Local al orașului Pecica întrunit în ședința  din data de 27.05.2021. 
                
         Reținând referatul de aprobare nr. 22471/06.04.2021 al domnului primar, în calitate de 
         inițiator, 
         Analizând raportul de specialitate din partea Compartimentului Juridic, 
         Ținând cont de cererea nr.927/14.01.2020 a R.A. ROMATSA -D.S.N.A.R.S.A.Arad,prin  
         care solicită atribuirea directă a terenului extravilan în suprafață de 10.475 mp, înscris în C.F.  
         nr.311435 Pecica, pe o perioadă de 49 de ani, 
         Luând în considerare extrasul C.F. nr.311435 Pecica, 
         Analizând Raportul de evaluare nr.1434/2020 întocmit de SC Transilvanien Contacts srl Arad,  
         evaluator autorizat, legitimația nr.15592, ec.Beatrice Iunona Puican, 
         Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, 
         Votul „pentru” a 17  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 77  consilieri.  
         Reținând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația  
         publică, republicată, 
         Potrivit dispozițiunilor art.139, alin.(1) și art.196,alin.(1), lit.a), art.306, art.312, art.315 din  
         O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 
         ulterioare, 
                                    
                                                              HOTĂRĂŞTE: 
  
        Art.1. Se aprobă concesionarea directă a terenului extravilan înscris în C.F. nr. 311435 Pecica, 
        în suprafață de 10.475 mp, către Administrația Română a Serviciilor de trafic aerian  
        ROMATSA,în condițiile stabilite prin documentația de atribuire directă, anexă care face  
        parte integrantă din prezenta hotărâre.  
       Art.2. Cu îndeplinirea prezentei hotărârii se încredinţează Compartimentul Juridic şi se  
       comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic, 
            -Compartiment Juridic. 
            - Administrația Română a Serviciilor de trafic aerian ROMATSA.  
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 77/27.05.2021 
Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii 77/27.05.2021 s-a făcut cu majoritate o 
simplă o absolută o calificată 27.05.2021  

2 Comunicarea către primar 15.06.2021 
 

3 Comunicarea către prefectul judeţului 14.06.2021  
4 Aducerea la cunoştinţa publică 15.06.2021  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ...…/...…/............ 

 
 


