
ROMANIA      
JUDETUL TIMIS 
COMUNA PECIU-NOU 
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
 

H O T A R A R E 
privind împuternicirea primarului pentru întocmirea raportului de evaluare 
al parcelelor cu nr. cadastrale   A 1203/1/1 ,A1203//2, A 1203/1/4, A 1203/1/5, 

A 1203/1/6  înscrise în CF 3003 Peciu Nou  
 
 
 

 Consiliul local al comunei Peciu-Nou judetul Timis, 
 Avand in vedere raportul întocmit de domnul primar Ioan Fărcălău ,prin 
care propune întocmirea raportului de evaluare al celor cinci parcele 
neadjudecate în urma concesinării prin licitaţie publică cu strigare , 

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 întocmirea raportului de evaluare al parcelelor cu nr. 
cadastrale A 1203/1/1 ,A1203//2, A 1203/1/4, A 1203/1/5, A 1203/1/6 înscrise în 
CF 3003 Peciu Nou ,în vederea vânzării la licitaţie publică. 
 
 Art.2– Se împuterniceşte primarul comunei Peciu-Nou, domnul Fărcălău 
Ioan pentru întocmirea   contractului de achiziţie publică de servicii.  
 
 Art. 3 – Prezenta hotarare, se comunica: 
 -    Primarului comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş  

- cetăţenilor prin afişare , 
- D-nei Pozsar Slvia inspector principal la primăria Peciu-Nou-

responsabil cu spaţiile locative şi cu altă destinaţie, 
- Instituţiei Prefectului judeţului  Timis Contencios-administrativ. 
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RAPORT  
 
 
 

Subsemnatul Ioan Fărcălău ,primarul comunei Peciu Nou , având în 

vedere faptul că în urma organizării  licitaţiei în vederea concesionării unui nr. de 

12 locuri de casă în localitatea Peciu Nou cinci dintre acestea nu au fost 

adjudecate ,propun întocmirea unui raport de evaluare pentru terenurile rămase 

neadjudecate în vederea scoaterii la licitaţie publică deschisă cu strigare. 

 

 

 

 
Primar 

IOAN FĂRCĂLĂU 


