
                                                                                                       
 
 
 
 
 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  
NR.118  DIN 30-XI- 2010 

 Privind modificarea HCL nr. 37 / 25.03.2010 şi a HCL nr. 72 / 27.05.2010   
 

Consiliul local al comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş; 
Având în vedere referatul cu nr. 8505 din 24.11.2010 întocmit de d-na Poszar Silvia , inspector în 

cadrul primăriei comunei Peciu Nou , prin care propune modificarea     HCL nr. 37 din 25.03.2010 şi a 
HCL nr. 72 / 27.05.2010 , prin care arată că este necesar să se stabilească  o  valoare fixă a dobânzii ,în 
cazul l vânzării în rate a bunurilor imobile, proprietate privată a comunei, 

În conformitate cu prevederile art.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 referitor la nivelul 
dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, 

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  modificarea HCL nr. 37 adoptată în şedinţa ordinară din data de 25 martie 
2010 după cum urmează: 
“Art.2-preţul stabilit conform art.1, se va achita în  144, rate la care se va adăuga dobânda de 8 % 
lunar.” 
“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.2  – Se aprobă  modificarea HCL nr. 72 adoptată în şedinţa ordinară din data de 27 mai   
2010 după cum urmează: 
“preţul stabilit conform art.1, se va achita cu plata unui  avans de 30% din suma totală, iar  
diferenta în 24  rate lunare, la care se va adăuga o dobânda de 8 % lunar . 

  
Art. 3  - Prezenta  hotarare , se  comunica : 
• Compartimentelor  contabilitate  si  impozite  -  taxe  din  Primaria  Peciu-Nou, 
• Celor în cauză    , 
•  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; 


