
 
 
 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  
NR. 113 DIN 30 -XI- 2010 

 Privind aprobarea preţului de vânzare al  terenului înscris în CF 400424   –C1   Peciu-Nou  
 

Consiliul local al comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş; 
Având în vedere HCL 100/30.09.2010  prin care s-a aprobat întocmirea raportului de evaluare al  

terenului înscris în CF 400424 –C1   Peciu-Nou, în vederea vânzării către beneficiarul contractului de 
concesiune d-nul Suta Darius , 

Luând în considerare cererea cu nr. 8305 din 15.11.2010  a d-nului Suta Darius ,prin care solicită 
aprobarea cumpărării terenului aferent casei edificate de către acesta în 84 de rate , 

Ţinând cont de raportul   de evaluare înregistrat la Primăria Peciu-Nou sub   nr.7807/25.10.2010 
întocmit de expert evaluator Urlea GH. Dan, anexat prezentei, 

În conformitate cu   prevederile Legii nr. 18/1991-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind fondul funciar, 

Văzând că terenul ce face obiectul vânzării,  nu a fost revendicat de persoane îndreptăţite în 
temeiul legii nr.10/2001-republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 şi nu face obiectul unui litigiu pe rolul instanţelor de 
judecată, 

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 Ă R Â R E: 
 

Art.1 – Se aprobă  vânzarea   terenului înscris în CF 400424 –C1   Peciu-Nou în suprafaţă de 995 
mp. la preţul  de 30.905    lei,  la cererea beneficiarului contractului de concesiune, d-nul Şuta Darius.                

Art.2 – Pentru încasarea preţului stabilit, se va achita un avans de 23% în cel mult 30 de zile de 
la comunicarea hotărârii, iar diferenţa de preţ va fi achitată în  84 rate lunare, la care se va calcula o  
dobânda de 6,25 %. 

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. 

  Art. 4  - Prezenta  hotarare , se  comunica : 
• Compartimentelor  contabilitate  si  impozite  -  taxe  din  Primaria  Peciu-Nou, 
• D-lui Suta Darius. 
•  Instituţiei Prefectului  Timis, Direcţia contencios administrativ şi controlul legalităţii actelor. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
ŢÎNŢAŞ GHEORGHE 

 
 
 
          Contrasemnează 
                                 Secretar 
                                        Viorica-Lidia Miatov 
 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi “pentru” din totalul de 13; 


