
                                                                                                      
  
 
 
 

 H  O  T  Ă  R  Â  R  E  
NR. 111  DIN 30-XI-2010 

Privind   aprobarea procedurii de vânzare a bunurilor imobile, terenuri şi /sau 
construcţii, proprietatea privată a comunei Peciu Nou                                                  

 
 
 

Consiliul Local al comunei Peciu Nou judeţul Timiş; 
 
Având în vedere referatul d-nei Berecici Iasmina , consiler juridic al consiliului 

local Peciu Nou , cu privire la necesitatea adoptării unei proceduri de vânzare a bunurilor 
imobile, terenuri şi /sau construcţii proprietatea privată a comunei Peciu Nou  ,          

                                                                                   
În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”b”şi art.45 alin.(3) din Legea nr. 215 

/2001 privind administraţia publică locală, republicată 
 
Adoptăm prezenta  

 
 

H O T A R A R E: 
 
 
 

Art. 1 – Se aprobă procedura de vânzare a bunurilor imobile, terenuri şi /sau 
construcţii proprietatea privată a comunei Peciu Nou, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre  

 
Art. 2 – Prezenta hotarare, se comunica: 

 
  ●Primarului comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş; 

●Compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei Peciu Nou , 
●Cetăţenilor comunei , prin afişare, 
●Instituţiei Prefectului judeţului  Timis Contencios-administrativ. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
ŢÎNŢAŞ GHEORGHE 

 
            
          Contrasemnează 
                                    Secretar 
                                         Viorica-Lidia Miatov 
 
                Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi “pentru” din totalul de 13 



 
 
NR.8543/24.11.2010 
 
 
 

 
 

REFERAT  
 
 
 

 Subsemnata Berecici Iasmina , consilier juridic al consiliului local al comunei Peciu Nou 

, având în vedere faptul că în proprietatea privată a comunei Peciu Nou se află imobile , case/ 

terenuri care actualmente sunt închiriate/ concesionate  în baza unor contracte de 

închiriere/concesiune unor persoane fizice , 

Ţînâd cont faptul că o mare parte dintre aceste  persoane si-au exprimat intenţia de a cumpăra 

aceste bunuri imobile, solicitând ca plata să se achite în rate, fapt ce a dus la întâmpinarea unor 

dificultăţi de către compatimentele de specialitate ,în ceea ce priveşte întocmirea contractelor de 

vânzare –cumpărare, stabilirea dobânzilor , actelor necesare întocmirii contractlui de vânzare 

cumpărare etc, 

Având în vedere cele menţionate consider că este necesar a se adopta de către consiliul 

local a procedurii de vânzare a bunurilor imobile, terenuri şi /sau construcţii proprietatea privată 

a comunei Peciu Nou . 

 

 

 

 

Consilier juridic  

Berecici Iasmina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ANEXA la Hotărârea nr.                
111/30-11-2010 

 
Procedura de vânzare a imobilelor proprietate privată a Primăriei comunei 

Peciu Nou 
 
 

Persoanele care au calitate de chiriaş /concesionari ai imobilelor proprietate privată a 
Primăriei comunei Peciu Nou , pot solicita cumpărarea acestora în baza prezentei hotărâri. 

În vederea întocmirii contractului de vânzare-cumpărare a imobilelor proprietate privată a 
Primăriei comunei Peciu Nou sunt necesare următoarele acte: 
- cerere de cumpărare din partea chiriaşului/ concesionarului; 
- contractul de închiriere / concesionare în  original , valabil la data depunerii cererii de 
cumpărare sau actul de proprietate după caz; 
- certificate fiscal; 
- declaraţie notarială din care să rezulte că nu au avut şi nu au înstrăinat locuinţe/ terenuri cu 
destinaţie de locuinţe  pe teritoriul comunei Peciu Nou , după 01.01.1990. 
Actele se depun la Registratura Primăriei comunei Peciu Nou. 
 Contractul de vânzare cumpărare se încheie în formă autentică, la notarul public. 

Chiriaşii /concesionarii titulari ai  contractelor asupra  imobilelor , pot opta pentru 
cumpărarea acestora  cu plata integrală sau în rate a preţului. 
Fondurile obţinute din vânzare vor fi destinate pentru inflastructura localităţii .                                        

În vederea vânzării imobilelor proprietate privată a Primăriei comunei Peciu Nou se 
stabileşte un preţ de vânzare , pe baza unui raport de evaluare elaborat de persoane fizice sau 
juridice autorizate , potrivit legii. Evaluatorul va fi selectat potrivit prevederilor OGU 34 / 2005. 

Valoarea investiţiilor executate de chiriaşi pe cheltuială proprie, cu Autorizaţie de 
construire şi acordul proprietarului, şi pentru care există acte doveditoare ,vor fi evidenţiate 
separat în Raportul de evaluare şi vor fi scăzute din preţul de vânzare. 

Preţul de vânzare al terenului aferent imobilelor se determină pornind de la valoarea de 
circulaţie a terenului , determinată pe baza următoarelor criterii : 
a ) situarea terenului în localitate ; 
b ) categoria localităţii şi zona în cadrul localităţii . 

Contravaloarea expertizei se achită de către Primăria comunei Peciu Nou ,din sumele 
încasate prin vânzarea acestor imobile. 

Valoarea calculată ce va fi aprobată prin H.C.L. în vederea vânzării, se va face pentru 
fiecare imobil în parte. 

În cazul vânzării imobilelor cu plata în rate, la încheierea contractului, se va achita 
un avans de minim 25 % din preţul imobilului, în cel mult 30 zile .Ratele lunare pentru 
achitarea contravalorii imobilului  ,se vor eşalona pe o perioadă de maximum 15 ani, cu o 
dobândă care se va calcula prin diminuarea cu 20% a  dobânzii de referinţă stabilită anual 
de Banca Naţională a României. 

La cumpărarea cu plata în rate a imobilelor, chiriaşii/ concesionarii se vor prezenta cu 
adeverinţă de salariat sau cupon de pensie, iar în cazul în care nu au loc de muncă, vor da o 
declaraţie că se obligă să achite contravaloarea rămasă la casieria Primăriei 
Achitarea ratelor lunare, se va face la casieria Comunei Peciu Nou. Neplata ratelor, atrage după 
sine majorări (0,2%/zi întârziere) şi penalizări (0,1%/lună întârziere), conform O.G. 26/2001.  



 
 
 

Neplata la scadenţă a 3 rate lunare, atrage executarea silită asupra imobilului , evacuarea 
necondiţionată din locuinţă şi anularea contractului. 

Executarea silită se va face în baza contractului care are valoare de înscris autentic şi 
constituie titlu executoriu. 

Prevederile prezentei H.C.L. nu se aplică chiriaşilor/concesionarilor titulari sau 
membrilor familiei lor – soţ, soţie, copii minori – care au dobândit sau au înstrăinat o locuinţă 
/teren proprietate personală după 01.01.1990, în localitatea de domiciliu. 

Chiriaşii care nu dispun de posibilităţi materiale pentru a cumpăra imobilul în care 
locuiesc, pot să rămână în continuare în spaţiul locativ respectiv, în baza contractului de 
închiriere, plătind chiria stabilită prin lege. 

 


