
                                                                                                      
  
 
 
 
 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  
NR. 105 din 30 septembrie 2010 

 
Privind aprobarea preţului de vânzare al imobilului  înscris în CF 400544 Peciu-Nou,cu nr. top.24/I             

  
 

Consiliul local al comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş; 
 Având în vedere HCL 165/08.07.2009 prin care s-a aprobat întocmirea raportului de evaluare al imobilului înscris 
în CF 400544 Peciu-Nou, cu nr. top.24/I  în vederea vânzării către beneficiarul contractului de închiriere ,d-na Livadariu 
Maria . 
 Ţinând cont de discuţiile avute în şedinţa ordinară din luna august ,prin care domnii consilieri au propus ca preţul 
de vânzare al imobilului compus din casa şi teren să fie echivalentul în lei a 17.000 euro ,dat fiind faptul că există două 
rapoarte de evaluare diferite , unul întocmit de d-nul expert Urlea Dan la solicitarea Primăriei în anul 2009 şi un al doi-lea 
întocmit de d-nul expert Ivoniciu Paul Ioan la solicitarea d-nei Livadariu Maria în anul 2010 , între aceste rapoarte fiind o 
diferenţă foarte mare, 
  

In temeiul prevederilor art. 36 aliniat (5) litera „b” şi art.45 din Legea  administratiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, 

 
 Adoptăm prezenta 

 
H O T A R A R E: 

 
 

Art.1 – Se aprobă  vânzarea imobilului (casa şi teren ) înscris în CF 400544 Peciu-Nou, cu nr. top.24/I ,în 
suprafaţă de 1230 mp. la preţul de 17.000  euro  ,în echivalent lei la cursul de schimb de la data întocmirii contractului de 
vânzare cumpărare , la cererea beneficiarei contractului de închiriere ,d-na Livadariu Maria . 

Art.2 – Preţul stabilit conform art.1, se va achita în termen de cel mult 60  de luni , cu un avans de 25%   de la 
data comunicării hotărârii către beneficiară .La rata lunară astfel stabilită se va calcula dobânda aferentă la nivelul celei 
practicată de Banca naţională a României. 

 Art.3 – Se împuterniceşte primarul comunei Peciu-Nou, domnul Fărcălău Ioan cu semnarea contractului de 
vânzare-cumpărare ce se va încheia în formă autentică la notarul public, după achitarea preţului stabilit. 
 Art.4 Prezenta  hotarare , se  comunica  :  

• doamnei Livadariu Maria; 
•  primarului comunei Peciu-Nou, Ioan Fărcălău; 
•  doamnei Pozsar Silvia ,inspector taxe şi impozite din cadrul primăriei ,responsabilă cu evidenţa bunurilor 

mobile şi imobile proprietatea comunei şi a Statului Român, administrate de Consilul Local; 
• Instituţiei Prefectului  judetul  Timis  ,  contencios-administrativ. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

ŢÎNŢAŞ GHEORGHE 
 
 
          Contrasemnează 
                                 Secretar 
                                        Viorica-Lidia Miatov 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi “pentru” şi 1 vot împotrivă din totalul de 13. 
 


