
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA PECIU NOU 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind organizarea licitaţiei publice în vederea vânzării terenurilor Hb 138  înscris 
în  CF 2502 Diniaş  în suprafaţă de 15750 mp , a  terenului Hb 1289   înscris în CF 
20285 în suprafaţă de 8100mp şi a terenului neproductiv NGL 1297 înscrisă în CF 

20289 în suprafaţă de 13100 mp  din localitatea Peciu Nou 
 

  
 

 Consiliul local al comunei Peciu Nou judeţul Timiş; 
 Având în vedere referatul întocmit de d-nul primar Fărcălău Ioan ,referitor la 
necesitatea valorificării unor terenuri  proprietatea privată a comunei Peciu-Nou 
propunând ca aceste terenuri să se vândă  la licitaţie publică în vederea  înfiinţării unor 
amenajări  piscicole în localităţile Diniaş şi Peciu Nou,. 
 În temeiul prevederilor art.36 şi 45 din legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, 
 Adoptăm prezenta 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art.1 – Se aprobă vânzarea  prin  licitaţie publică deschisă cu strigare , a  
terenului  Hb 138   înscris în CF 2502 Diniaş   în suprafaţă de 15750 mp , a  terenuluui  
Hb 1289  înscrisă în CF 20285 în suprafaţă de 8100mp şi a terenului neproductiv NGL 
1297 înscrisă în CF 20289 în suprafaţă de 13100 mp din localitatea Peciu Nou  în vederea 
înfiinţării unor amenajări piscicole. 
 Art.2- Pentru stabilirea preţului de pornire a licitaţiei se va atribui direct 
contractul unei firme autorizate  

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii, se încredinţează primarul comunei, 
domnul Fărcălău Ioan. 

Art.4 Prezenta se comuniă: 
- cetăţenilor ,prin afişare ; 
- compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Peciu Nou ; 
- Instituţiei Prefectului Jzudeţului Timiş. 

 
 

PRIMAR  
IOAN FĂRCĂLĂU 

 
 
 
 

PECIU NOU        Contrasemnează 
Data: 20.08.2009           Secretar 
Nr. 186        Miatov Viorica-Lidia 
 



 
 
NR______/________2009 
 
 
 
 
 

 
REFERAT 

 
 
 

Subsemnatul Ioan Fărcălău ,primarul comunei Peciu Nou ,având în 

vedere sitauţia economică la nivel de ţară care a afectat şi bugetul comunei 

noastre ,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 ,terenurile Hb 138  

înscris în  CF 2502 Diniaş  în suprafaţă de 15750 mp , a  terenului Hb 1289   

înscris în CF 20285 în suprafaţă de 8100mp şi a terenului neproductiv NGL 1297 

înscrisă în CF 20289 în suprafaţă de 13100 mp  din localitatea Peciu Nou nu au 

fost adjudecate în urma organizării concesionării prin licitaţie publică ,întrucât nu 

sa prezentat nici un ofertant,consider că este oportun a adopta un proiect de 

hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a acestor terenuri în vederea 

amenajării piscicole . 

 

 

 
 

 
Primar 

Ioan Fărcălău 


