
                                                                                                      
  
 
 
 
 
 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  
NR 12  DIN 18.02.2010 

PRIVIND VANZAREA    LA  LICITATIE PUBLICA A TERENURILOR ÎNSCRISE ÎN  CF 401013 
PECIU NOU şi CF 401014 PECIU NOU   

                           
 

Consiliul local al comunei Peciu-Nou judetul Timis, 
 Avand in vedere referatul întocmit de d-nul primar Ioan Fărcălău prin care propune vânzarea la licitaţie 
publică deschisă a terenurilor înscrise în CF 401013 Peciu Nou şi CF 401014 Peciu Nou , 

În baza art. 19 din OG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, concesiunii de lucrări 
publice şi concesiunii de servicii publice, 

In temeiul prevederilor art. 36 aliniat (5) litera „b” şi art. 45 alin(1) din  Legea  administratiei publice 
locale nr. 215/republicată, 
 Adoptam prezenta  
 

H O T A R A R E: 
 
 

 Art. 1 – Se aprobă vânzarea la licitaţie publică  cu strigare a terenurilor înscrise în  CF 401013 Peciu 
Nou în suprafaţă de 485 mp şi CF 401014 Peciu Nou în suprafaşă de 647 mp ,terenuri pe care se vor edifica case 
de locuit. 
 Art.2  – Se împuterniceşte primarul comunei Peciu-Nou, domnul Fărcălău Ioan pentru întocmirea   
contractului de achiziţie publică de servicii în vederea atribuirii cotractului de evaluare a terenurilor. 
 Art. 3 – Prezenta hotarare, se comunica: 

• Primarului comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş, 
• Cetăţenilor comunei , prin afişare,                                                  
• D-nei Pozsar Slvia referent superior la primăria Peciu-Nou-responsabil cu spaţiile locative şi cu altă 

destinaţie, 
• Instituţiei Prefectului judeţului  Timis Contencios-administrativ. 
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REFERAT 

 

 

 Subsemnatul Ioan Fărcălău, primarul comunei Peciu Nou având în vedere faptul că sunt necesare 

efectuarea  plăţilor către furnizori,lucrările de investiţie începute în comuna Peciu Nou nu sunt finalizate şi sunt 

necesare fonduri băneşti de care în momentul de faţă nu dispunem iar  cetăţenii comunei  sunt interesaţi de 

cumpărarea terenurilor în comuna noastră, propun adoptarea unui proiect de hotărâre privind vânzarea la 

licitaţie publică deschisă a terenurilor disponibile din comuna Peciu Nou. 

 

 

 

Primar 

Ioan Fărcălău 

 


