
                                                                                                      
  
 
 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  
NR. 115 DIN 30-XI-2010 

Privind  privind vânzarea   directă a terenului în suprafaţa de 1577 mp ,identificat în CF. 401319 
Peciu Nou, cu nr.top.1463/2/9/3   , d-nei Perin Sosa                                  

 
Consiliul Local al comunei Peciu Nou judeţul Timiş; 
Având în vedere cererea cu nr. 7527 din 13.10.2010 prin care d-na Perin Sosa solicită cumpărarea 

terenului aferent casei , 
Ţinând cont de prevederile HCL nr. 60 din 29.04.2010 prin care s-a aprobat vânzarea directă a terenului 

aferent caselor de locuit construite înainte de anul 1990 din localitatea Sînmartinul Sîrbesc , proprietarilor caselor  
Văzând  că prin HCL nr.188 din 20.08.2009 s-a aprobat preţul  de vânzare al terenului intravilan aferent 

caselor de locuit construite înainte de anul 1990 din localitatea Sînmartinul Sîrbesc, la  valoarea de 2,06 lei/mp;                
Luând în considerare că terenul ce face obiectul acestei hotărâri nu a fost revendicat d epersoanele 

îndreptăţite în teneiul Legii nr. 1/2001-privind regimul juridic al unor imobile preluate în  mod abuziv în perioada 
6 martie 1945-22 decembrie 1989 şi că pentru acest teren nu se află înregistrat nici un litigiu la instanţele de 
judecată, 

In temeiul prevederilor art. 36 aliniat (5) litera „b”  art. 45 alin(1) şi art.123  din  Legea  administratiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, 

Adoptăm prezenta  
 

H O T A R A R E: 
 
 

Art. 1 – Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent casei   de locuit construită înainte de anul 1990 din 
localitatea Sînmartinul Sîrbesc ,înscrisă în CF 401319 Peciu Nou ,nr.top 1463/2/9/3 , d-nei Perin Sosa proprietara 
casei edificate pe acest teren, la preţul de 2,06 lei/mp . 

Art. 2-La cererea susnumitei de a  cumpăraterenul  în rate, se aprobă plata unui avans de 30% din total , 
iar diferenţa în 24 rate la care se va calcula o dobânda de 6,25 %; Avansul va fi achitat în cel mult 30 de zile de la 
aducerea la cunoştinţă a prezentei hotărâri. Contractul de vânzare-cumpărare, se va încheia în formă autentică la 
notarul public, primarul comunei fiind împuternicit cu semnarea contractului. 

Art. 3-Cu data prezentei hotărâri, se modifică anexa nr. 2 din HCL nr. 60 din 29.04.2010 în sensul că se 
radiază prima poziţie. 

Art. 4-Hotărârea se comunică: 
 ●Primarului comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş; 

●Doamnei Perin Sosa cu domiciliul în Sînmartinul Sîrbesc nr.91; 
●D-nei Pozsar Slvia referent superior la primăria Peciu-Nou-responsabil cu spaţiile locative şi cu altă destinaţie; 
●Instituţiei Prefectului judeţului  Timis Contencios-administrativ. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

ŢÎNTAŞ GHEORGHE 
 
 
          Contrasemnează 
                                 Secretar 
                                        Viorica-Lidia Miatov 
 
 
 
 

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


