
ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA PECIU-NOU
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E
PRIVIND STABILIREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE 

PRESTARI SERVICII 

Consiliul local al comunei Peciu-Nou judetul Timis,
Ţinând  cont  de  cererea  nr.  6849  din  13  decembrie  2006  prin  care  doamna 

Simcelescu Maria – reprezentanta SC „PAR-GRAMIN” SRL cu sediul în Timişoara Calea 
Martirilor nr. 51/3, solicită cumpărarea terenului aferent clădirii  proprietatea societăţii  , 
teren situat în intravilanul localităţii Peciu-Nou în suprafaţă de 1187 mp., evidenţiat în CF 
419 cu nr. Cadastral al parcelei 217/a/87, terenul fiind proprietatea comunei Peciu-Nou, 
conform înscrierilor din cartea funciară,

Având în vedere că  asupra terenului solicitat spre a fi cumpărat nu s-a întocmit 
nici un act de administrare între proprietar şi beneficiar, 

În  baza  dispoziţiilor  art.30  din  OUG  40/1999   privind  protecţia  chiriaşilor, 
modificată şi aprobată prin Legea nr. 241/2001,

In conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor  de 
achiziţie publică, a contractelor  de concesiune de lucrări  publice şi  a contractelor de 
concesiune de servicii,

In temeiul prevederilor art. 38 aliniat (5) „b”, art. 125 alin.(1),(3) si art. 46 aliniat 
(1) din Legea  administratiei publice locale nr. 215/2001 modificată şi completată prin 
Legea nr. 286/2006, adopta prezenta 

H O T A R A R E:

Art.1- Se aprobă închirierea directă către SC „PAR-GRAMIN” SRL  a terenului 
aferent construcţiilor cu destinaţie „moară, brutărie şi anexe” din proprietatea societăţii, 
evidenţiate  în CF 419 Peciu-Nou, cu număr cadastral  217/a/87 în întindere de 1187 
mp.,de la data dobândirii în proprietate a construcţiilor, la tariful de 0,005 lei/mp/lună

Art.2 – Se stabileste procedura selectiei de oferta pentru întocmirea raportului de 
evaluare al terenului intravilan în suprafaţă de 1187 mp., evidenţiat în CF 419 Peciu-Nou 
cu nr.cadastral 217/a/87 , în vederea vânzării către S.C „PAR-GRAMIN „ S.R.L cu sediul 
în Timişoara Calea Martirilor nr. 51/3..

Art.3 – Cu ducerea la îndelinire a prezentei,  se încredintează domnul Luchin 
Ignia,  primarul comunei Peciu-Nou.

Art. 4 – Prezenta hotarare, se comunica:
-     Primarului comunei Peciu-Nou , domnul Luchin Ignia,
- Doamnei  Simcelescu  Maria-administratorul  societăţii  SC  PARGRAMIN 

S.R.L.,
- Instituţiei Prefectului Timis  Direcţia Contencios-administrativ.
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