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 HOTĂRÂRE 
privind  reducerea  pretului   de   pornire   a  licitaţiei  publice  deschise,  organizate in 

vederea vanzarii unor terenuri situate în intravilanul extins al localităţii Peciu Nou, 
pentru construirea locuinţelor                                                   

  
 
 Consiliul Local al Comunei Peciu Nou ; 

Vazand Expunerea de motive a domnului primar Ioan Fărcălău,                        
prin care  propune reducerea pretului unor terenuri pentru construcţia de locuinta, in vederea 
vanzarii acestora prin licitatie publica deschisa; 

Avand in vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local nr. 19/17.07.2008, privind 
aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă  a unui număr de 17 locuri de casă situate în 
intravilanul extins al localităţii Peciu Nou,   

 Vazand procesul  verbal incheiat in sedinta de licitatie din data de 14.04.2009                        
in care s-a consemnat faptul ca la licitatia organizată nu s-a  inscris nici un ofertant; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si 
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
 În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,  
      

H O T A R A S T E:  
  

Art 1.  Se aprobă  reducerea cu 25 % a pretului de pornire stabilit prin HCL nr   28  
din 27.02.2009, respectiv se aprobă preţul de pornire al licitaţiei, în valoare de 10,13 
euro/mp fără T.V.A, în vederea vânzării unui număr de 8   locuri de casă  identificate cu nr 
cadastral A 1203/1/82/10- A 1203/1/82/17. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei, domnul Fărcălău Ioan; 
 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică  : 

• Primarului comunei Peeciu Nou  
• Cetăţenilor comunei ,prin afisare 
• Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş; 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ 

    TODOROV VLASTIMIR 

 

 

 

Data: 14.05.2009                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

Nr.  105                                                                                                  SECRETAR, 

                                                                                                  Miatov Viorica-Lidia 

 



 
 
NR__________/_____2009 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 
 
 

Subsemnatul Ioan Fărcălău ,primarul comunei Peciu Nou ,având în vedere 

faptul că la licitaţia organizată în data de 14 aprilie   2009,prin care Primăria comunei 

Peciu Nou a scos la licitaţie publică cu strigare terenurile pentru costrucţie locuinţe, 

situate în intravilanul extins al localităţii Peciu Nou, nu s-a înscris nici un ofertant . 

Ţinând cont de faptul că Bugetul Local al Primăriei se bazează pe sumele 

rezultate  din vânzarea acestora ,propun Consiliuilui Local reducerea cu încă 25 % a 

preţului de pornire a licitaţiei publice deschise pentru următoarea licitaţie. 

 

 

 

 

 

                                                     Primar  

          Ioan Fărcălău 

 


