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JUDETUL TIMIS 
COMUNA PECIU-NOU 
CONSILIUL LOCAL  
 
 

H O T A R A R E 
Privind întocmirea raportului de evaluare al parcelelor cu nr. topografice 

A 1463/2/9 /2,  A 1463/2/9 /3, A 1463/2/9 /6, A 1463/2/9 /11, 1463/2/9 /12,  
A 1463/2/9 /13, A 1463/2/9 /16,A  1463/2/9 /22,A  1463/2/9 /23, A 1463/2/9 /26, A 

1463/2/9 /27, A 1463/2/9 /28, A 1463/2/9 /29, A 1463/2/9 /30, A 1463/2/9 /31,A  
1463/2/9 /32, A 1463/2/9 /33, A 1463/2/9 /34, A 1463/2/9 /36 

 
 Consiliul local al comunei Peciu-Nou judetul Timis, 
 Avand in vedere referatul întocmit de domnul primar Ioan Fărcălău, primarul 
comunei Peciu Nou prin care propune întocmirea raportului de evaluare pentru un 
număr de  19    parcele rezultate în urma dezmembrării din CF 1879 Sînmartinul Sîrbesc 
, terenuri pe care se află construite locuinţe, în vederea vânzării terenurilor către 
proprietarii construcţiilor, 
 Tinând cont că terenurile    nu  au  fost  revendicate  de  persoanele  indreptatite  
conform  Legii  10 /  2001  privind  regimul  juridic  al  unor  imobile  preluate  in  mod  
abuziv  in  perioada  6  martie  1945  -  22  decembrie  1989, şi că sunt în proprietatea 
privată a comunei 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 întocmirea raportului de evaluare al terenurilor  cu nr. 
topografice A 1463/2/9 /2,  A 1463/2/9 /3, A 1463/2/9 /6, A 1463/2/9 /11, 1463/2/9 /12, A 
1463/2/9 /13, A 1463/2/9 /16,A  1463/2/9 /22,A  1463/2/9 /23, A 1463/2/9 /26, A 1463/2/9 
/27, A 1463/2/9 /28, A 1463/2/9 /29, A 1463/2/9 /30, A 1463/2/9 /31,A  1463/2/9 /32, A 
1463/2/9 /33, A 1463/2/9 /34, A 1463/2/9 /36 din localitatea Sînmartinu Sîrbesc, în 
vederea vănzării directe către proprietarii caselor edificate pe aceste terenuri.  
 Art.2 –Se atribuie direct contractul de întocmire al raportului de evaluare, unei 
firme autorizate . 
 Art.3 – Se împuterniceşte primarul comunei Peciu-Nou, domnul Fărcălău Ioan 
pentru întocmirea   contractului de achiziţie publică de servicii.  
 Art. 4 – Prezenta hotarare, se comunica: 
 -    Primarului comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş  

- 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 

următoarea situaţie : 

-în jurul anilor 1920 o parte dintre cetăţenii localităţii Sînmartinul Sîrbesc au primit 

teren cu drept de folosinţă pentru construcţie de locuinţe; 

-o parte dintre acestia si-au edificat case pe terenurile atribuite în folosinţă,fără 

documente care să ateste construcţia ; 

-în anul 1999 pe baza declaraţiei de impunere acestia au fost luaţi în evidenţele 

primăriei şi au plătit impozit pe construcţii şi teren; 

-odată cu apariţia Codului Fiscal li s-a solicitat o nouă declaraţie de impunere însoţită 

de acte doveditoare asupra construcţiei şi terenului ,moment în care s-a constatat că 

aceste acte nu există ,terenurile făcând parte din păşunea comunală ,localitatea 

Sînmartinul Sîrbesc; 

-pentru rezolvarea situaţiei în anul 2006 s-a efectuat documentaţia de dezmembrare a 

terenului ,rezultănd un nr. de 36 de parcele,care au fost înscrise în cartea 

funciară,intabulându-se şi construcţiile acolo unde ele există, respectiv pe 19 dintre aceste 

parcele . 

 Ţinând cont de cele menţionate mai sus propun consilului local aprobarea 

întocmirii unui raport de evaluare a celor 19 parcele cu nr. topicrafice A 1463/2/9 /2,  A 

1463/2/9 /3, A 1463/2/9 /6, A 1463/2/9 /11, 1463/2/9 /12, A 1463/2/9 /13, A 1463/2/9 

/16,A  1463/2/9 /22,A  1463/2/9 /23, A 1463/2/9 /26, A 1463/2/9 /27, A 1463/2/9 /28, A 

1463/2/9 /29, A 1463/2/9 /30, A 1463/2/9 /31,A  1463/2/9 /32, A 1463/2/9 /33, A 1463/2/9 

/34, A 1463/2/9 /36 din localitatea Diniaş în vederea vănzării directe către proprietarii 

caselor edificate pe aceste terenuri.  

 

PRIMAR  
IOAN FĂRCĂLĂU  


